REGULAMENT CONCURS “DRAG DE ROMÂNIA MEA”
Prezentul Regulament stabileşte modalitatea de desfăşurare a concursului cu premii, în cadrul
emisiunii “DRAG DE ROMÂNIA MEA”, transmisă pe canalul TVR 2, conform grilei de programe
aprobate, denumit în continuare CONCURSUL.
SECȚIUNEA 1. ORGANIZATOR
1.1 ORGANIZATORUL CONCURSULUI este SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE (SRTv), cu
sediul în București, Calea Dorobanților, nr. 191, România, CUI 846440, denumită în continuare
ORGANIZATORUL
1.2 Respectarea regulilor din prezentul document este obligatorie pentru toți PARTICIPANȚII la
CONCURS. Prin trimiterea mailului pentru CONCURS, PARTICIPANȚII declară expres că au citit, au
înţeles şi sunt de acord cu termenii şi condiţiile prezentului Regulament.
1.3 REGULAMENTUL Concursului este disponibil şi adus la cunoştinţă publicului pe site-ul oficial al
ORGANIZATORULUI, www.tvr.ro și/sau pe conturile emisiunii pe Facebook:
www.facebook.com/dragderomaniamea respectiv pe Instagram
www.instagram.com/drag_de_romania_mea, fiind disponibil in format letric inclusiv la Sediul SRTv
( Registratura ).
1.4 ORGANIZATORUL îşi rezervă dreptul de a prelungi, modifica şi/sau schimba prezentul
REGULAMENT, fără notificări prealabile, dar nu înainte de a anunţa public PARTICIPANȚII.
SECŢIUNEA 2. DURATA CONCURSULUI
2.1 Concursul se va desfășura săptămânal, în perioada 29.11.2020 - 31.01.2021, pe paginile de
Facebook
(www.facebook.com/dragderomaniamea)
si
de
Instagram
(www.instagram.com/drag_de_romania_mea) ale emisiunii „Drag de România mea”.
2.2 Concursul se adresează telespectatorilor care urmăresc emisiunea în premieră, duminica, 13 si
20 decembrie 2020, între orele 13.00 – 13.50, pe TVR2 .
2.3. Redifuzările, reluările emisiunii de pe TVR2 precum și difuzările emisiunii de pe TVR
Internațional și TVR Moldova nu intră sub incidența acestui concurs sau regulament.
SECŢIUNEA 3. MODUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
3.1. În urma vizionării emisiunii, conform pct. 2.2, PARTICIPANȚII la concurs vor transmite un email la
adresa dragderomaniamea@tvr.ro, cu toate cele 4 cuvinte cheie (corecte) afişate ( în cuprinsul aceluiași
mail) şi vizualizate în timpul emisiunii - din momentul în care s-a terminat difuzarea emisiunii pe TVR2
și până la ora 24 a zilei de duminică – timpul limită de participare la concurs - ziua în care a fost difuzată
emisiunea. Emailurile transmise după ora 24 NU vor participa la extragerea la sorți. Adresa de mail va fi
comunicată pe pagina de facebook a emisiunii în fiecare săptămână odată cu concursul și pe crawl în
timpul difuzării emisiunii astfel încât participanții să aibă acces facil la ea.
3.2. Cele 4 cuvinte cheie vor fi afișate pe ecran într-un mod aleator, timp de 3 secunde și vor fi
poziționate vizibil și lizibil pentru telespectatori, marcate cu specificația CONCURS, astfel: 4 (patru)
cuvinte cheie în prima parte a emisiunii.
3.3 Sunt considerate răspunsuri valide și vor participa la extragerea la sorți a câştigătorului DOAR
emailurile care conțin cele 4 cuvinte cheie vizualizate în timpul emisiunii din săptămâna în curs,
numele și prenumele concurentului și un număr de telefon valid.
3.4. NU vor intra/participa la extragerea câștigătorului:
a) răspunsurile trimise pe pagina de Facebook şi/sau Instagram a emisiunii (sau pe alte
pagini/emailuri ale SRTv sau ale emisiunii), chiar dacă acestea cuprind răspunsurile corecte;
b) emailurile care cuprind/conțin răspunsurile mai multor persoane/participanţi (mai mulți semnatari
în conținutul aceluiaşi email);
c) emailurile trimise repetitiv şi/sau de la adrese de email diferite ( de mai multe ori de către același
participant pentru aceeași ediție);
d) emailurile care nu conțin TOATE elementele enumerate la pct. 3.3.
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3.5. Vor fi înscriși toți concurenții care au trimis emailuri valide. Tragerea la sorți a câștigătorului se va
realiza printr-un program electronic1, va fi filmată și apoi va fi postată pe paginile de Facebook
(www.facebook.com/dragderomaniamea) și de Instagram (www.instagram.com/drag_de_romania_mea).
3.6. Câștigătorul concursului va fi contactat telefonic (la numărul menționat în emailul trimis pentru
concurs) pentru a fi anunțat și pentru a se stabili detaliile înmânării premiului. Dacă de luni până
duminică, la ora 1500 – Organizatorul nu va putea lua legătura cu câștigătorul ediției (telefonic, mail ,
sms, whatapp, messenger), premiul va fi reportat pentru săptămâna următoare, când se vor extrage
doi câștigători ș.a.m.d. (Exemplu: dacă pentru ediția de duminică 29 noiembrie câștigătorul nu va putea
fi contactat pănă pe data de diminică 6 decembrie, ora 1500, premiul va fi reportat, iar la extragerea din
data de 7 decembrie vor fi extraşi doi câștigători, dintre participanții ediției din 6 decembrie).
3.7 Prin trimiterea emailului pentru CONCURS, fiecare PARTICIPANT își exprimă acordul explicit pentru
folosirea imaginii/conturilor online și a numelui său de către ORGANIZATOR, pe toate canalele acestuia,
online/social media/canalele Tv, în scopuri de publicitate, de promovare sau de marketing și pe toate
canalele SRTv, în perioada derulării CONCURSULUI.
SECŢIUNEA 4. PREMIILE ŞI MODALITATEA DE ACORDARE
4.1 Premiile constau în acordarea a 4 (patru ) seturi decoraţiuni Crăciun şi a 2 (două) coşuri cadou
(produse alimentare). Câştigătorii NU pot solicita contravaloarea în bani a premiilor.
4.2. Extragerea la sorți a câștigătorului/câștigătorilor ediției va avea loc la sediul SRTv, în fiecare zi de
luni, între orele 1600-1700, pentru duminica din săptămâna anterioară. (Exemplu: pentru ediția de
duminică 20 decembrie, tragerea la sorți va avea loc în data de 21 decembrie).
Excepție: Pentru ediția de duminică 29 noiembrie 2020, tragerea la sorți va avea loc în data de 2
decembrie 2020.
4.3 Premiul se acordă în baza actului de identitate (BI/CI) sau a unui document care atestă identitatea
câștigătorului. Premiul va fi expediat (exclusiv pe teritoriul României) în termen de cel mult 5 zile
lucrătoare (data expediției) de la anunțarea publică a câștigătorului, iar expediția va fi făcută prin poștă
cu confirmare de primire, exclusiv la adresa trimisă de Câștigător. Câștigătorul va trimite prin
mail/mess/whattapp copie după buletin sau orice alt document care să îi ateste identitatea și prin
aceiași modalitate va comunica ORGANIZATORULUI adresa de corespondență la care să îi fie trimis
premiul.
4.4. Având în vedere respectarea măsurilor de prevenție pentru limitarea răspândirii virusului Sars-Cov2, impuse la nivel național în această perioadă, adresa indicată de Câștigător, la care va fi expediat
premiul câștigat poate diferi de adresa domiciliului stabil, din documentele de identitate ale
câștigătorului.
SECŢIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE
5.1 CONCURSUL este deschis tuturor cetăţenilor români și rezidenţi pe teritoriul României, cu
vârsta peste 18 ani. Nu au drept de participare angajaţii SRTv şi membrii familiilor acestora până la
gradul II inclusiv;
5.2. PARTICIPANȚII la CONCURS pierd dreptul de a mai fi declarați câștigători după câștigarea unui
premiu. În situația în care vor ieși câștigători la extragerea la sorți și în edițiile ulterioare, se reia
extragerea la sorți până iese câștigător un participant care nu a mai câștigat niciun premiu în cadrul
Concursului . Organizatorul are dreptul să descalifice pe acei participanţi care se înscriu de mai multe
ori şi/sau în cazul în care constată folosirea unor adrese de email/conturi de Facebook/Instagram sau
orice alte metode special create pentru fraudarea acestui concurs.
5.3 Falsul în declaraţii se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.

Câștigătorii vor fi desemnați
(http://random.org<http://random.org/>).
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SECŢIUNEA 6. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR
6. 1 Prin participarea la CONCURS, fiecare PARTICIPANT:
a) își dă acordul explicit să furnizeze/să transmită ORGANIZATORULUI (SRTv) date cum ar fi, dar
fără a se limita la: nume/prenume, vârstă, ocupaţia, număr de telefon, adresa e-mail,
adresa/localitatea de domiciliu, adresa de corespondență etc., în scopul derulării
CONCURSULUI, potrivit prezentului Regulament;
b) îi dă acordul ORGANIZATORULUI (SRTv), în mod expres şi neechivoc, să colecteze şi să
prelucreze, inclusiv pentru marketing și publicitate, informaţiile și datele personale, oferite pentru
participarea la CONCURS, pe toată durata desfășurării acestuia.
6.2 Prezentul REGULAMENT este valabil pe perioada desfășurării CONCURSULUI, respectiv până la
09.01.2021.
6.3 ORGANIZATORUL va păstra confidenţialitatea cu privire la datele personale ale PARTICIPANȚILOR
şi le va utiliza numai în scopurile stabilite prin prezentul REGULAMENT.
6.4 În conformitate cu Regulamentul EU nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare
a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), ORGANIZATORUL are obligația
de a administra datele personale ale PARTICIPANȚILOR la CONCURS în condiții de siguranță și numai
pentru scopurile specificate în prezentul REGULAMENT.
SECȚIUNEA 7.

RESPONSABILITATEA

7.1 ORGANIZATORUL CONCURSULUI nu are nicio răspundere și nu va putea fi implicat în litigii legate
de extragerea la sorți, suspendarea sau încetarea CONCURSULUI în orice stadiu, datorită intervenirii
unor evenimente de forță majoră sau corectitudinea datelor personale trimise de către PARTICIPANȚI.
7.2 ORGANIZATORUL va acorda premiul numai acelei persoane ale cărei date sunt comunicate și
trimise în cadrul CONCURSULUI, în conformitate cu prevederile prezentului REGULAMENT.
7.3 ORGANIZATORUL nu are obligația de a purta corespondența privitoare la solicitările necâștigătoare.
7.4 Prin participarea la CONCURS, PARTICIPANȚII declară că sunt de acord și că nu vor solicita, în
nicio modalitate, niciun fel de reparare materială ori de orice altă natură și că nu vor formula
plângeri/sesizări împotriva ORGANIZATORULUI în cazul în care, dar fără a se limita la, sunt întâlnite
situații în care:
(i) mailurile pentru CONCURS nu ajung la ORGANIZATOR datorită unor erori de trafic și/sau
gestionare în servere;
(ii) mailurile pentru CONCURS ajung în altă formă/format de natură a face imposibilă participarea la
CONCURS;
(iii) mailurile pentru CONCURS ajung cu o întârziere nejustificată, din cauza unor probleme tehnice
și/sau de trafic;
(iv) există erori de conectare la rețeaua de internet/telefonie și/sau la serviciul de date al
PARTICIPANTULUI;
(v) serviciul de internet/ telefonie devine indisponibil sau se restrânge în teritoriul unde se desfașoară
CONCURSUL, din cauze de forță majoră și/sau revizii tehnice neașteptate;
(vi) altele asemenea.
ORGANIZATORUL își rezervă dreptul de a lua toate măsurile pentru a evita fraudarea CONCURSULUI.
7.5 PARTICIPANȚII declară în mod expres că au înțeles și sunt de acord ca în cazul nerespectării
prevederilor prezentului Regulament pot fi descalificați din CONCURS.
SECȚIUNEA 8. DISPOZIȚII FINALE
8.1 Respectarea regulilor din prezentul document este obligatorie pentru toţi PARTICIPANŢII. Prin
participarea la CONCURS, PARTICIPANTUL declară expres că a citit, a înţeles si este de acord cu
termenii si condiţiile prezentului REGULAMENT.
8.2 REGULAMENTUL intră în vigoare de la data publicării sale pe site-ul/conturile oficiale ale SRTv/
emisiunii.
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8.3 ORGANIZATORUL nu îşi asumă nicio răspundere pentru eventualele erori de transmitere şi/sau
recepţionare a răspunsurilor, erori datorate unor terţi (operatori de telefonie fixă sau mobilă), care pot
duce la imposibilitatea de înregistrare/înscriere a PARTICIPANȚILOR, atribuire sau ridicare a premiului.
8.4. PARTICIPANTUL declară în mod expres că a citit și înțeles REGULAMENTUL și acceptă termenii și
condițiile acestuia.
REGULAMENT întocmit în data de 26.11.2020.
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