
 
 
Regulament Concurs “Weekend în România” - 2019, ediția I 
 
 
SECŢIUNEA 1. Organizator  
Organizatorul concursului este Societatea Române de Televiziune, cu sediul în 
Bucureşti, Calea Dorobanţilor, nr. 191, sector 1, Bucureşti, cod poştal 010565, 
denumită în continuare SRTv şi/sau Organizator  
Respectarea re ulilor din prezentul document este obli atorie pentru toţi 
par cipanţii.  rin înscrierea la concurs, par cipantul declară e pres că a ci t, a 
înţeles şi este de acord cu termenii şi condiţiile prezentului Regulament. 
  
SECŢIUNEA 2. Durata concursului  
Concursul se derulează în perioada 3 – 24 iunie 2018, ora 00.00 (ora României), pe 
pa ina de Facebook a emisiunii „Un doctor pentru dumneavoastră”  
(https://www.facebook.com/Undoctorpentrudumneavoastra/) realizată de canalul 
TVR Internaţional din cadrul SRTv.  
Acest concurs nu este sponsorizat, administrat sau asociat cu Facebook. 
Organizatorul  îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau schimba re ulamentul, 
inclusiv perioada concursului, dar nu înainte de a anunţa detaliile pe site-ul 
tvri.tvr.ro şi/sau pe pa ina de Facebook  a emisiunii 
(https://www.facebook.com/Undoctorpentrudumneavoastra/).  
 
SECŢIUNEA 3. Condiţiile de participare  
Concursul se adresează cetăţenilor români cu vârsta minimă de 18 ani. Nu au drept 
de participare:  

-  an ajaţii SRTv şi membrii familiilor acestora până la  radul II inclusiv;  
-  sponsorii/finanţatorii/partenerii Organizatorului implicaţi în susţinerea 

realizării emisiunii „Un doctor pentru dumneavoastră”.  
Participarea la concurs este posibilă o sin ură dată. Organizatorul are dreptul să 
descalifice pe acei participanţi care se înscriu de mai multe ori şi/sau în cazul în 
care constată folosirea unor conturi de Facebook special create pentru fraudarea 
acestui concurs.    
Informaţiile despre concurs vor fi disponibile în emisiunea „Un doctor pentru 
dumneavoastră”, pe pa ina de Facebook 
(https://www.facebook.com/Undoctorpentrudumneavoastra/) și pe site-ul TVR 
Internaţional – tvri.tvr.ro.   
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SECŢIUNEA. 4.  Modul de desfăşurare  
 articipanții intră pe pagina de Facebook 
https://www.facebook.com/Undoctorpentrudumneavoastra/, dau like paginii şi 
distribuie postarea în care este anunţat concursul, apoi,  încarcă o fotografie cu 
locul din România pe care îl consideră cel mai frumos, însoțită de un comentariu 
care să îl descrie. 
 
SECŢIUNEA 5. Premii  
Premiile constau în acordarea a 4 (patru) vouchere (transmisibile) în valoare de 
420 lei/fiecare, utilizabile în cadrul Comple ului de Terapie Naturală Breaza 
„Ale andra”.  
Fiecare voucher  este pentru o persoană şi constă în 2 nopţi de cazare, masă și 
tratament (intrarea vineri seară, ieșirea duminică la prânz). 
Premiile nu pot   conver te în bani. 
Câști ătorii vor   desemnaţi prin tra ere la sorţi, folosind sistemul Random 
(http://random.org<http://random.org/>).  
 
SECŢIUNEA 6. Desemnarea şi anunţarea câştigătorilor  
Câşti ători vor fi aleși/desemnaţi prin tra ere la sorți online pe random.org dintre 
persoanele înscrise în concurs pe pa ina de  
https://www.facebook.com/Undoctorpentrudumneavoastra/, și anunțați în cadrul 
emisiunii „Un doctor pentru dumneavoastră” în termen de cel mult 5 zile 
lucrătoare de la data încheierii concursului, în cadrul emisiunii difuzată pe canalul 
TVR Internaţional, în intervalul orar 18.30-19.57 dar și pe site-ul tvri.tvr.ro și pe 
pagina de Facebook  a emisiunii şi a canalului TVR Internaţional 
(https://www.facebook.com/Undoctorpentrudumneavoastra/;  
https://www.facebook.com/tvrinternational).  
După anunţarea câşti ătorilor, aceştia au obli aţia de a trimite datele de contact 
pe adresa de email: undoctor@tvr.ro.  
Dacă în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la anunţarea câşti ătorilor, aceştia 
nu trimit datele de contact la adresa de email mai sus indicată, Organizatorul are 
dreptul de a acorda premiile următoarelor persoane e trase prin sistemul Random 
(http://random.org<http://random.org/>.) 
  
SECŢIUNEA 7. Confidenţialitatea datelor 
Tuturor par cipanţilor le sunt  arantate drepturile în conformitate cu  e ea 
6  /2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date, respec v dreptul la informare, dreptul 
de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu   
supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa jus ţiei. SRTv va păstra 
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con denţialitatea tuturor datelor celor înscrişi la concurs. După închierea 
concursului, toate datele concurenţilor din prezentul concurs vor fi păstrate pentru 
eventuale reclamaţii şi în scopuri sta s ce  mp de 30 de zile.  
 rin înscrierea la concurs, fiecare participant:  
-  îşi e primă e pres şi neechivoc consimţământul ca datele sale personale să  e 

prelucrate de SRTv în scopul derulării  concursului;  
- îşi e primă acordul explicit pentru folosirea imaginii şi a numelui de către 

Organizator, pe toate canalele sale, în scopuri publicitare.  
 

SECŢIUNEA 8. Responsabilitatea  
Organizatorul concursului nu are nicio răspundere şi nu va putea fi implicat în liti ii 
le ate de corectitudinea datelor personale trimise de către participanţi.  
Organizatorii vor acorda premiile concursului numai acelor participanţi care 
îndeplinesc condiţiile de participare, transmit în termenul prevăzut la Secţiunea 6 
informaţiile/datele de contact şi respectă modul de desfăşurare a concursului, 
potrivit prezentului regulament.   
Organizatorii nu au obli aţia de a purta corespondenţă cu participanţii 
necâşti ători.  
 articiparea la acest concurs implică obli ativitatea respectării prevederilor 
prezentului regulament. 
 

 


