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SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR  
 
Organizatorul concursului interactiv cu premii “AQUA CARPATICA te trimite la FESTIVAL!” este 
SOCIETATEA ROMANĂ DE TELEVIZIUNE, cu sediul în Calea Dorobanţilor, nr 191, sector 1, Bucureşti, 
Romania, CUI 846440. Respectarea regulilor din prezentul document este obligatorie pentru toţi 
participanţii. Prin înscrierea la concurs, participantul declară expres că a citit, a înţeles şi este de acord 
cu termenii şi condiţiile prezentului Regulament.  
 
Regulamentul oficial este adus la cunoştinţa publicului pe site-ul www.facebook.com/castigaromania   
și este disponibil şi la registratura Societăţii Române de Televiziune. Acest concurs nu este sponsorizat, 
administrat sau asociat cu Facebook. 
 
SECŢIUNEA 2. DURATA CONCURSULUI  
 
Concursul “AQUA CARPATICA te trimite la FESTIVAL!” se desfăşoară în perioada 19 aprilie – 22 iunie 
2019 pe pagina de Facebook Câștigă România (www.facebook.com/castigaromania) 
 
SECŢIUNEA 3. MODUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI  
 
În perioada 19 aprilie – 22 iunie 2019, pe pagina de Facebook ”Câștigă România!” 
(www.facebook.com/castigaromania) va fi anunţat un concurs prin care fanii paginii care realizează 
testul online, afișat în fiecare săptămână pe pagina de facebook a emisiunii, pot câștiga un rucsac 
smart, oferit de AQUA Carpatica și două invitaţii la festivalul Folk Rock Fest Piatra Craiului, care va avea 
loc în perioada 15-17 august 2019. Săptămânal (în fiecare zi de vineri), pe pagina de facebook Câștigă 
România va fi afișat un test cu 10 întrebări de cultură generală, întrebări cu 4 variante de răspuns, 
referitoare la izvoare minerale din România, rezervaţii și arii naturale protejate, ape, râuri și munţi din 
ţara noastră. Participanţii trebuie să realizeze testul online și să scrie într-un comentariu la postarea de 
concurs rezultatul obţinut la test, împreună cu o captură de imagine a scorului obţinut! Deasemenea, 
ei trebuie să dea share public postării de concurs. Pentru înscrierea la concurs, participanţii vor avea la 
dispoziţie un interval de 48 de ore, de vineri, ora 20:00, până duminică la ora 20:00. În fiecare zi de 
luni, va fi desemnat câte un câștigător,  prin tragere la sorţi, folosind site-ul www.woobox.com . 
Câștigătorul va fi anunţat tot pe pagina de facebook a emisiunii, în fiecare zi de luni. 
 
 
SECŢIUNEA 4. PREMIILE ŞI MODALITATEA DE ACORDARE 
Premiile constau într-un rucsac anti-furt din poliester 600, din două nuanţe, cu barete de umăr 
buretate, compartiment principal interior, un compartiment pentru laptop de 13 inchi și un cablu USB, 
compartiment principal cu fermoar la spate, pentru protecţie sporită (dimensiuni: 26X13X45 cm), oferit 
de AQUA Carpatica și două invitaţii la festivalul Folk Rock Fest Piatra Craiului, care va avea loc în 
perioada 15-17 august 2019. 
Pentru fiecare sfârșit de săptămână, vom oferi câte un premiu unui singur câștigător. În total, în 
perioada de desfășurare a concursului, vor fi acordate 10 premii. Pentru a intra în posesia premiilor, 
câştigătorii trebuie să trimită datele de contact (nume, adresă, număr de telefon) la adresa de email 
castiga.romania@tvr.ro sau într-un mesaj privat, pe pagina de Facebook a emisiunii. 

http://www.facebook.com/castigaromania
http://www.facebook.com/castigaromania
http://www.facebook.com/castigaromania
http://www.woobox.com/
mailto:castiga.romania@tvr.ro
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Premiile nu pot fi convertite în bani.  
TVR va suporta costurile legate de expedierea premiilor la câștigători. Câştigătorii vor primi prin poștă 
rucsacul câștigat, în cel mult 30 de zile lucratoare de la primirea datelor lor de contact.  Câștigătorii 
care locuiesc în București sau judeţul Ilfov, își vor ridica premiul de la sediul TVR, poarta Ermil Pangrati. 
Invitaţiile vor fi trimise online, accesul la festival fiind permis prin scanarea codului unic QR, trimis în 
mesaj privat câștigătorului. 
 
În cazul în care unul sau mai mulţi câştigători nu trimit datele de contact sau renunţa la premiu, TVR îşi 
rezervă dreptul de a oferi premiul unui alt participant la concurs. 
 
Numele câştigătorilor concursului vor fi anunţate pe pagina de Facebook Câștigă România 
(www.facebook.com/castigaromania) 
 
SECŢIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE  
 
Concursul este deschis tuturor participanţilor rezidenţi în România, cu excepţia angajaţilor SRTV 
precum şi a membrilor familiilor acestora până la gradul II inclusiv si a angajatilor Valvis Holding şi a 
membrilor familiilor acestora.  
 
În cazul constatării folosirii unor conturi de Facebook special create pentru fraudarea acestui concurs, 
participanţii respectivi vor fi descalificaţi. 
 
SECŢIUNEA 6. CONFIDENTIALITATEA DATELOR  
 
Tuturor participanţilor le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecţia 
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, 
respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, 
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justitiei. SRTv va pastra 
confidenţialitatea tuturor datelor celor înscrişi la concurs. După închierea concursului, toate datele 
concurentilor din prezentul concurs vor fi pastrate pentru eventuale reclamaţii și în scopuri statistice 
timp de 30 de zile.  
Prin înscrierea la concurs, concurentul îşi exprimă expres şi neechivoc consimţământul ca datele sale 
personale să fie prelucrate de SRTv în scopul prezentului concurs. 
 
 
SECTIUNEA 7. REGULAMENTUL CONCURSULUI  
Regulamentul concursului este disponibil în mod gratuit pe site-ul www.tvr.ro sau pe pagina de 
facebook ”Câștigă România!” şi poate fi pus la dispoziţie şi în forma tipărită la Registratura TVR. 
Regulamentul se poate modifica fără o notificare prealabilă şi intră în vigoare de la data publicării sale 
pe site. 
 
Regulament întocmit în data de 19 aprilie 2019. 

http://www.facebook.com/castigaromania
http://www.tvr.ro/

