
REGULAMENT CONCURS  

TOMBOLA TARGUL REGIONAL DE TURISM TOP TRAVEL, ORADEA 

SEJUR DE 7 NOPTI PE INSULA SKIATHOS PENTRU TINE SI PERECHEA TA 

 

 

 

1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI 
 
Organizatorul campaniei este SC AEROTRAVEL SRL, persoana juridica romana, cu sediul social in str. 
Timisului, nr  67, parter, sector 1, Bucuresti si adresa de corespondenta in Bucuresti, Str. Mantuleasa nr. 
31, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/8755/1997, cod fiscal RO RO9919750, cont 
bancar RO31PIRB4259775445001000, deschis la First Bank, reprezentata de Nitu Georgel Antonio, in 
calitate de Director General.  
 
Participantii la concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al                             
Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare Regulament Oficial). 
Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania. 
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul Oficial, urmand ca astfel de modificari sa 
intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari pe site-ul 
www.fabricadevacante.ro.  

2.  DREPTUL DE PARTICIPARE 
Campania este organizata si se desfasoara in Oradea. La acest concurs pot participa toate persoanele 
fizice majore (cu varsta de 18 ani implinita la data inceperii concursului), cu rezidenta in judetul Bihor, cu 
excepția angajaților din agentiile revanzatoare și din societatile SC Aerotravel SRL, SC Aerovacante SRL, 
SC Cruise Hub SRL ori ale altor companii implicate in desfasurarea campaniei (agentii de publicitate, 
companii de distributie, furnizori de servicii necesare desfasurarii campaniei, parteneri media, parteneri 
strategici), precum si rudele lor de gradul I ale categoriilor de persoane exceptate. 

 

3. PERIOADA DE DESFASURARE 
Concursul se va desfasura incepand cu data de 14 februarie 2020 si se va incheia la data de 16 
februarie 2020. Inscrierile in concurs se realizeaza prin completarea datelor personale: nume, prenume, 
numar de telefon si email pe biletele de tombola puse la dispozitie la standul Fabrica de Vacante 
Aerotravel Group, din cadrul TARGULUI REGIONAL DE TURISM TOP TRAVEL, ORADEA, COMPLEX 
Aushopping. Inscrierile vor fi permise pana cel mai tarziu la data de 16 februarie 2020. Orice inscriere 
ulterior acestei date nu va fi luata in considerare.  

 

4. SUBIECTUL CONCURSULUI 
TOMBOLA TARGUL REGIONAL DE TURISM TOP TRAVEL, ORADEA                                   
SEJUR DE 7 NOPTI PE INSULA SKIATHOS PENTRU TINE SI PERECHEA TA 

              MECANISMUL CONCURSULUI 

Participantii la concurs trebuie sa confirme abonarea la newsletterul Aerotravel alaturi de numele, 
prenumele, adresa de e-mail si numarul de telefon la care pot fi contactati. Inscrierea se va face prin 
completarea biletului de tombola.  
Inscrierea la concurs se produce simultan cu completarea datelor necesare inscrierii in concurs. 

 

 

http://www.fabricadevacante.ro/


5.  DESEMNAREA CASTIGATORILOR 
Castigatorii vor fi desemnati prin tragere la sorti, din totalul biletelor completate acumulate in cele 3 zile 
de concurs, pe data de 16 februarie 2020. 

Vor fi trei extrageri: un castigator si doua rezerve. Desemnarea castigatorilor se va realiza cu martori, la 
standul Fabrica de Vacante Aerotravel Group. Momentul va fi filmat. Castigatorii vor fi contactati telefonic 
si vor fi anuntati prin email. In cazul in care, in termen de trei zile, castigatorul nu isi revendica premiul si 
nu transmite datele solicitate, prima persoana extrasa isi pierde orice drept asupra premiului.  

In cazul in care castigatorul nu este eligibil (nu se poate identifica sau nu este interesat de premiu) se vor 
contacta castigatorii de rezerva in ordinea extragerii lor. In cazul in care castigatorii de rezerva nu 
indeplinesc conditiile prevazute la prezentul alineat (cu privire la identificare si interes pentru ridicarea 
premiului) premiul se anuleaza. 

6.  PREMIUL 
Premiul consta intr-un sejur de 7 nopti pentru 2 persoane pe Insula Skiathos, Grecia. Pachetul include: 7 
nopti de cazare la una din vilele luate in garantie, transport avion dus-intors cu plecare din Cluj-Napoca, 
transfer aeroport-vila-aeroport si taxe de aeroport. Plecare: 30.05.2020. 

Nu sunt incluse alte cheltuieli sau cheltuielile personale. Valoarea totala a premiilor este de 700 EURO.  

Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei campanii promotionale nu au posibilitatea de a primi 
contravaloarea in bani a premiului sau schimbarea acestuia cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea 
conditiilor campaniei. Premiul nu este transmisibil catre alte persoane. Castigatoriil nu pot solicita 
schimbarea perioadei sejurului.  
Dupa desemnarea si validarea castigatorului, organizatorul va proceda la incheierea un proces verbal in 
care va consemna: 

• Data si locul desfasurarii extragerii; 

• Numele si prenumele persoanelor care au participat din partea organizatorului; 

• Numele si prenumele castigatorului; 

• Numele si prenumele castigatorilor de rezerva; 

• Valoarea premiului acordat; 

• Procesul-verbal de predare-primire a premiului se va semna de catre un reprezentant al 
organizatorului si de catre castigator. 

7. TAXE SI IMPOZITE 
 
Castigatorul se obliga sa furnizeze codul numeric personal si sa predea o copie a actului sau de 
identitate, astfel incat organizatorul concursului sa poata respecta prevederilor Codului Fiscal, conform 
caruia platitorii de venituri, cu regim de retinere la sursa a impozitelor, au obligatia sa depuna o declaratie 
privind calculul si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, la organul fiscal competent, 
pana la data de 25 a fiecarei luni urmatoare lunii in care a fost predat premiul catre castigator. In cazul in 
care un castigator refuza sa predea o copie a actului sau de identitate, nu ii va fi inmanat premiul castigat, 
el urmand a fi decazut din drepturile de a reclama acest premiu. 

 

8. INFORMAREA PARTICIPANTILOR 
Prezentul Regulament sta la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate, fiind publicat pe adresa 
web www.aerotravel.ro. Participarea la concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului 
Regulament. 
Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru: 
Organizatorul si partile implicate in aceasta Campanie nu isi asuma raspunderea pentru email-urile 
nelivrate datorita defectiunilor sau supraincarcarii retelelor operatorilor de Internet sau ca urmare a 
functionarii deficitare ori nefunctionarii aplicatiilor utilizate de participanti (soft si/sau hardware).  
Situatiile in care premiul nu este livrat ori inmanat castigatorului ca urmare a unor date de identificare 



inexistente, false ori incorecte comunicate la inregistrare;  
Organizatorii sunt responsabili sa comunice gratuit conditiile de desfasurare si sa respecte prevederile 
regulamentului, fara a suporta costuri determinate de actiunile ulterioare ale castigatorilor. 
Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru informatiilor eronate, incomplete, transmise cu 
intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii 
web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente 
tehnice ale acestora folosite in derularea competitiei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, 
dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul 
si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau functionarea defectuoasa a email-ului, cauzata de 
probleme tehnice si/sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de 
ambele tipuri de probleme. 

 

9. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE 
Inscrierea in campanie prezuma cunoasterea regulamentului si acordul participantului pentru clauzele 
acestuia. Prin furnizarea datelor in momentul inregistrării, castigatorii sunt de acord sa fie inclusi in baza 
de date a organizatorului și a societatilor afiliate . 
 

10. Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de catre participanti la inscrierea in concurs in 
scopul transmitrerii informatiilor de maketing privind noile servicii oferite, propuneri si oferte de vacanta si 
calatorie, pachete turistice precum si orice alte servicii conexe, precum si in scopul identificarii 
castigatorului.In conformitate cu Regulamentul EU nr. 679/2016, Organizatorul are obligatia de a administra 
in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale ale participantilor la concurs. 
De asemenea, Organizatorul este obligat si toti participantii accepta ca vor fi facute publice numele 
castigatorilor si castigurile acordate in cadrul acestui concurs. 

  

11. Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte prevederile Regulamentului EU nr. 679/2016 
privind protectia datelor personale stocate pe durata concursului și o perioada de maxim 3 ani de la data 
preluarii lor. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale 
participantilor/ castigatorilor la prezentul concurs si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial 
si legislatiei in vigoare. 
Participantii la concurs, in calitate de persoane vizate, au, conform Regulamentului EU nr. 679/2016, 
urmatoarele drepturi: dreptul de acces, de rectificare sau stergere a datelor, restrictionare a prelucrarii, de 
a va opune prelucrarii precum si a dreptului la portabilitatea datelor, dreptul de a formula plangeri in fata 
autoritatii de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal.  

12. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la 
adresa societatii mentionata mai sus cat si la adresa de email codruta.jold@aerotravel.ro. De asemenea, 
participantii au dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu 
Caracter Personal Bd. Gh. Magheru 28-30, Sector 1, Bucuresti email: anspdcp@dataprotection.ro.  

 

13. DISPOZITII FINALE 
Participantii la acest concurs sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. Orice nerespectare a 
regulamentului de concurs duce la anularea automata a castigurilor. 
Prin acceptarea premiului castigat, participantii sunt de acord ca numele, prenumele, adresa si fotografia 
lor sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre organizator, in diverse materiale tiparite, 
audio sau video. 
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament cu conditia de a publica respectivele 
modificari pe site-ul www.aerotravel.ro. Modificarea isi produce efectele de la data publicarii informatiilor 
care o anunta si afisarii lor pe pagina de internet mentionata anterior și nu poate fi de natura sa afecteze 
drepturile deja castigate de catre participanti. 
Eventualele reclamatii legate de derularea concursului se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: str. 
Mantuleasa, nr. 31, sector 2 Bucuresti, in atentia Departamentului de Marketing Aerotravel, pana la data 
anuntarii castigatorului. Dupa aceasta data, orice contestatie este tardiv formulata. 

mailto:anspdcp@dataprotection.ro


 

14.  INCETAREA CONCURSULUI 
Prezentul concurs poate inceta inainte de data mentionata la punctul 3 numai in cazul aparitiei unui 
eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii 
Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezentul concurs. 

 

15. LITIGII 
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale 
amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti 
romane competente. 

 

ORGANIZATOR, 

AEROTRAVEL SRL, 

Prin asociat si administrator 

Nitu Georgel-Antonio 

 


