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REGULAMENT CONCURS 
„Campionatul European de tineret U21” 

 

 
SECT IUNEA 1. ORGANIZATOR 

Organizatorul concursului interactiv cu premii  „Campionatul European de tineret 
U21” este SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE  (SRTv), cu sediul în Calea 

Dorobanţilor, nr. 191, sector 1, Bucures  ti, România, 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 www.tvr.ro şi este 
disponibil şi la registratura Societăţii Române de Televiziune. 
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau schimba regulamentul, dar nu 
înainte de a anunţa public participanţii. 
 
Acest concurs nu este sponsorizat, administrat sau asociat cu Facebook. 
 
SECŢIUNEA 2. DURATA CONCURSULUI 
Concursul „Campionatul European de tineret U21” se desfăşoară în perioada 
18.06.2019 - 30 .06.2019  pe pagina de Facebook http://www.facebook.com/fantvr1. 

 
SECŢIUNEA 3. MODUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI 
În perioada 18 – 30 iunie, SRTv va desfăşura concursul cu premii, cu mesajul TVR şi 
Federaţia Română de Fotbal vă invită să susţineţi Naţionala României la Campionatul 
European de tineret U21, astfel:  

În timpul meciurilor din cadrul Campionatului European de Tineret U21, difuzate pe 
TVR1/TVR2, pe ecran vor apărea o serie de cuvinte, mesaje cheie. Telespectatorii 
care urmăresc meciurile pe TVR 1/TVR 2 şi identifică mesajele/cuvintele cheie ce 
apar pe TV în timpul fiecărui meci pot participa la concurs şi pot câştiga premii 
răspunzând corect la întrebările/provocările concursului lansate în social media - 
Facebook TVR 1. Vor însoţi răspunsul cu un selfie făcut lângă televizorul pe care 
urmăresc transmisiile. Poza/selfie-ul, împreună cu răspunsul corect 
(cuvântul/mesajul cheie al zilei) vor fi postate în secţiunea de comentarii a postării de 
pe pagina de Facebook TVR 1, iar câştigătorul va fi desemnat prin tragere la sorţi cu 
random.org (dintre toate mesajele primite). Câştigătorul va fi anunţat în dimineaţa 
următoare lansării concursului, pe pagina de Facebook TVR 1 
(http://www.facebook.com/fantvr1). Telespectatorii au dreptul să trimită un singur 
mesaj/selfie de pe un singur cont de Facebook. 

 
SECŢIUNEA 4. PREMIILE ŞI MODALITATEA DE ACORDARE 

Premiile constau în 3 tricouri cu autografe ale unor fotbalişti din Naţionala României 
U21 şi 9 mingi de fotbal. Premiile nu pot fi convertite în bani. 

http://www.tvr.ro/
https://webmail2.tvr.ro/owa/redir.aspx?C=3a744a5fd7ce422483f494e796c55358&URL=http%3a%2f%2fwww.facebook.com%2ffantvr1
https://webmail2.tvr.ro/owa/redir.aspx?C=3a744a5fd7ce422483f494e796c55358&URL=http%3a%2f%2fwww.facebook.com%2ffantvr1
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Dacă în cel mult 24 de ore de la anunţarea câştigătorilor pe pagina de Facebook 
http://www.facebook.com/fantvr1 aceştia nu trimit datele de contact la adresa de 
email ce va fi anunţată, SRTv îşi rezervă dreptul de a oferi premiul unui alt participant 
la concurs. 
Premiile pot fi ridicate personal de câştigători, de la sediul SRTv sau expediate prin  
serviciul Poştei Române sau serviciul de curierat rapid. SRTv nu suportă costurile de 
transport (servicii poştale/curierat).   
 
  

SECT IUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE 

Concursul este deschis tuturor participant ilor rezident  i i n Roma nia, cu except ia 

angajat  ilor SRTV precum s  i a membrilor familiilor acestora pa  na   la gradul II inclusiv. 

În cazul constata rii folosirii unor conturi de Facebook special create pentru 

fraudarea acestui concurs, participant  ii respectivi vor fi descalificat  i. 
 

SECŢIUNEA 6. CONFIDENŢIALITATEA 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 automate  şi dreptul de a se adresa justiţiei. SRTv va păstra confidenţialitatea 
tuturor datelor celor înscrişi la concurs. După încheierea concursului, toate datele 
concurenţilor din prezentul concurs vor fi păstrate pentru eventuale reclamaţii şi în  
scopuri statistice timp de 30 de zile. În cazul în care un participant optează pentru a 
primi materiale suplimentare din partea TVR, datele acestuia vor fi prelucrate 
conform Termenilor şi Condiţiilor:tvr.ro. 
Prin înscrierea la concurs, concurentul îşi exprimă expres şi neechivoc 
consimţământul ca datele sale personale să fie prelucrate de SRTv în scopul 
prezentului concurs. 
Prin participarea la concurs, vă daţi acordul explicit pentru ca imaginea şi numele 
dumneavoastră să poată fi folosite în scopuri publicitare de TVR pe canalele sale TV, 
Internet, ziare, radio sau alte medii. 
  
SECŢIUNEA 7. REGULAMENTUL CONCURSULUI 
Regulamentul concursului este disponibil în mod gratuit pe site-ul: tvr.ro 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. 
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