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REGULAMENTUL CONCURSULUI 

„Câştigă o tabără pentru părinți și copii cu Virgil Ianțu” 

 

1. DENUMIREA ŞI ORGANIZATORUL CONCURSULUI 

 

1.1. Concursul va fi promovat în mod public sub sloganul „Câştigă o tabără pentru părinți și 

copii cu Virgil Ianțu”, iar în prezentul regulament va fi denumit în mod generic „Concursul”. 

1.2. Organizatorii Concursului sunt: 

1.2.1. SC R.A.A. MANAGEMENT SRL, CUI RO30329324, Nr. Reg. Com. 

J40/7003/18.06.2012, cu sediul social în Mun. București, Strada Batiște nr. 24, sector 2, tel. 

031.821.01.94, e-mail office@raagency.ro 

și 

1.2.2. SC PANDORA M PUBLISHING SRL, CUI RO21538313, Nr. Reg. Com. 

J40/7203/06.04.2007, cu sediul social în Mun. București, Str. Sf. Constantin nr. 9, sector 1, 

tel. 021.300.60.90, 

denumite în mod colectiv „Organizatorul”, 

1.3. Participanţii la concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului oficial 

al Concursului, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare Regulament Oficial). 

1.4. Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din 

România. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, 

urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a 

acestor modificări/schimbări pe site-ul http://www.virgiliantu.ro/copiiispun/concurs; 

 

 

2. DREPTUL DE PARTICIPARE 

 

2.1. Campania este organizată şi se desfăşoară cu ocazia lansării cărții Copiii spun.. emoțiile sunt 

bune, de Virgil Ianțu. La acest concurs pot participa toate persoanele fizice cu rezidenţa în 

România, care au împlinit vârsta de cel puţin 18 ani, mai puţin angajaţii societăţilor R.A.A. 

MANAGEMENT SRL și PANDORA M PUBLISHING SRL precum şi rudele lor până la gradul 

III inclusiv. Pentru persoanele sub 18 ani va fi completat numele părintelui sau al tutorelui legal, 

alături de datele sale de contact. 

2.2. La semnarea procesului verbal de acceptare a premiului, câştigătorul va declara pe propria 

răspundere că nu este angajat sau rudă de gradul III a unuia din angajaţii companiilor menţionate 

anterior. 

 

 

3. PERIOADA DE DESFĂŞURARE 

 

Concursul se va desfăşura începând cu data de 1 iunie şi până la data de 20 iulie 2017. Înscrierile 

în concurs se vor opri la data de 20 iulie 2017, ora 23:59. Orice participant care încearcă să se 

înscrie dupa această dată nu va fi luat în considerare. 

mailto:office@raagency.ro
http://www.virgiliantu.ro/copiiispun/concurs


Pagina 2 din 4 

 

4. MECANISMUL CONCURSULUI 

 

4.1. Concursul se desfășoară în baza achiziției volumului Copiii spun... emoțiile sunt bune, de 

Virgil Ianțu, direct de pe pagina web a a editurii Pandora M, sau de la orice furnizor (librărie, 

magazin etc). 

4.2. În concurs pot participa doar cei care găsesc autocolantul de concurs pe coperta 3 a cărții. 

Există un număr limitat de exemplare care conțin acest autocolant. 

4.3. Toți cei care achiziționează un volum cu autocolant pe coperta 3, și care găsesc autocolantul 

de concurs pe coperta 3, trebuie să urmeze pașii de mai jos: 

 să intre pe pagina web http://www.virgiliantu.ro/copiiispun/concurs; 

 să completeze formularul de concurs cu datele personale (nume și prenume, telefon, 

adresă e-mail, localitate, județ); 

 să completeze codul unic găsit pe autocolantul de pe coperta 3 a cărții; 

 să apese pe butonul “ÎNSCRIE-TE ÎN CONCURS”. 

4.4. Toți cei care completează formularul complet și corect vor primi un e-mail de confirmare a 

înscrierii în concurs. 

4.5. Un participant are dreptul să intre de mai multe ori în concurs, câtă vreme folosește un cod 

unic de fiecare dată, și implicit poate dovedi validitatea acelor coduri cu volumele achiziționate. 

4.6 Înscrierile vor fi monitorizate în mod constant de către organizatori, și orice tentativă de 

fraudă va atrage după sine eliminarea permanentă din concurs. 

 

 

5. PREMIILE 

 

5.1. Premiile vor consta în 5 locuri în tabăra pentru copii și părinți de la Cabana Harțagu 

(Jud. Buzău), în perioada 4-6 august 2017, a câte 2-4 persoane pe loc (per familie), alături de 

Virgil Ianțu, în valoare unitară de 1800 lei/familie. 

5.2. Premiile includ cazarea și masa pe întreaga ședere (3 zile). Transportul nu este inclus și 

trebuie asigurat de către câștigători. 

5.3. Valoarea totală a premiilor este de 9000 lei. 

5.4. Premiile nu se compensează în bani și nu pot fi înlocuite cu alte bunuri sau servicii. 

 

 

6. DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORULUI 

 

6.1. Câştigătorii vor fi desemnați prin tragere la sorţi, folosind pagina web www.random.org, pe 

data de 21 iulie 2017. 

6.2. La tragerea la sorţi vor participa reprezentanţii organizatorilor, aceștia semnând la final 

procesul verbal de desemnare a celor trei câştigătorii. 

6.3. Pentru fiecare câștigător va fi extras și câte o rezervă, în caz că aceștia nu pot fi contactați în 

decursul a 5 zile pentru a-și revendica premiul. 

http://www.virgiliantu.ro/copiiispun/concurs
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6.4. Câștigătorii vor fi anunţaţi pe http://www.virgiliantu.ro/copiiispun/concurs, 

www.pandoram.ro și pe următoarele pagini de Facebook: 

 https://www.facebook.com/iantu.virgil/ 

 https://www.facebook.com/panda.cartipentrucopii/ 

 https://www.facebook.com/Copiii-spun-1541467079226492/ 

6.5. În cazul în care un câştigător nu poate fi contactat telefonic sau via e-mail pentru a-și 

revendica premiul, în termen de 5 de zile calendaristice de la data extragerii, organizatorii vor 

contacta rezerva extrasă. 

6.6. Dacă nici rezerva nu poate fi contactată în termen de 5 zile de la expirarea dreptului 

câștigătorului inițial de a-și revendica premiul, organizatorii își rezervă dreptul de a anula acel 

premiu. 

6.7. Pentru intrarea în posesia premiului, câştigătorii vor semna obligatoriu un proces verbal de 

acceptare a premiilor, în termenul menţionat la punctul precedent. 

6.8. Premiile vor putea fi validate doar prin confruntarea volumului achiziționat (conținând 

autocolantul de pe coperta 3) cu codul unic înscris în concurs. 

6.9. În cazul în care un câștigător nu poate participa la tabăra oferită ca premiu, premiul se duce 

în mod automat către rezervă. 

6.10. Dacă nici rezerva nu poate participa la tabăra oferită ca premiu, organizatorii își rezervă 

dreptul de a anula acel premiu. 

 

 

7. INFORMAREA PARTICIPANŢILOR 

 

Prezentul Regulament stă la dispoziţia oricărei persoane sau autorităţi interesate, fiind publicat la 

adresa http://www.virgiliantu.ro/copiiispun/concurs. Participarea la concurs implică 

obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament Oficial. 

 

 

8. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE 

 

8.1. Organizatorul concursului este înregistrat în Registrul Operatorilor de Date cu Caracter 

Personal sub nr. 34100 şi garantează respectarea drepturilor tuturor participanţilor, în 

conformitate cu prevederile legale privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor 

cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cuprinse în principal, dar fără a se limita la 

aceasta, în Legea nr. 677/2001 cu modificările şi completările ulterioare. 

8.2. Datele solicitate de Organizator, respectiv numele complet, adresa de domiciliu, date de 

contact (telefon/e-mail) şi cod numeric personal, sunt prelucrate strict în scopul validării 

participării la concurs şi a acordării premiului Concursului, în eventualitatea desemnării drept 

câştigător, a persoanei ale cărei date sunt prelucrate. Din datele prelucrate vor fi făcute publice 

doar numele şi localitatea de domiciliu ale câştigătorului Concursului, precum şi o fotografie a 

acestuia, în vederea asigurării transparenţei şi a certificării corectitudinii desfăşurării 

Concursului.  

http://www.virgiliantu.ro/copiiispun/concurs
http://www.pandoram.ro/
https://www.facebook.com/iantu.virgil/
https://www.facebook.com/panda.cartipentrucopii/
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9. ÎNCETAREA CONCURSULUI 

 

Prezentul Concurs poate înceta înainte de data menţionată la Punctul 3 numai în cazul apariţiei 

unui eveniment ce constituie forţă majoră conform legislaţiei în vigoare, inclusiv în cazul 

imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezentul 

Concurs. 

 

 

10. LITIGII 

 

10.1. Eventualele reclamaţii legate de derularea concursului se vor putea trimite pe următoarea 

adresă: R.A.A. MANAGEMENT SRL, Mun. București, Str. Batiște nr. 24, sector 2 până la data 

la care acest regulament produce efecte, adică data finală de acordare a premiilor. Dupa această 

dată Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio contestaţie. 

10.2. În măsura în care reclamaţiile nu pot fi soluţionate în mod amiabil, la nivelul 

Organizatorului, partea interesată se poate adresa pentru soluţionare instanţelor judecătoreşti 

române competente. 

 

 

11. DISPOZIŢII FINALE 

 

11.1. Participanţii la acest Concurs sunt pe deplin de acord cu prevederile prezentului 

Regulament Oficial. 

11.2. Orice nerespectare a regulamentului de concurs duce la invalidarea înscrierii la acesta sau 

chiar la anularea premiilor.  

11.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, cu condiţia 

de a publica respectivele modificări pe site-ul http://www.virgiliantu.ro/copiiispun/concurs. 

Modificarea îşi produce efectele de la data publicării informaţiilor care o anunţă şi a afişării lor 

pe pagina de internet menţionată anterior. 

 

Organizator: 

 

R.A.A. MANAGEMENT SRL                                                        Pandora M Publishing SRL 

prin Roxana Alexandru                                                                                    prin Silviu Dragomir 

Administrator                                                                                  Director Executiv 

http://www.virgiliantu.ro/copiiispun/concurs

