
REGULAMENT OFICIAL AL TOMBOLEI TE ÎNCUMEȚI SĂ CITEȘTI ÎN GRECIA? 

 

1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL 

CAMPANIEI  

1.a. Unicul Organizator al prezentei campanii este societatea comercială SC CURTEA VECHE 

PUBLISHING SRL cu sediul în București, Str. Aurel Vlaicu, nr.35 sector 2, înregistrată în 

Registrul Comerţului cu numărul J40/1366/1998. cod unic de înregistrare RO 11348249, având 

cont IBAN nr. RO89BTRL04801202G17136XX, deschis la Bancca Transilvania Ag. 1Mai. 

Participanții la concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile regulamentului oficial al 

concursului, potrivit celor menționate mai jos (denumit în continuare "Regulament Oficial"). 

1.b. Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislatiei aplicabile din 

România. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, 

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

acestor modificări/schimbări pe site-ul www.curteaveche.ro. 

 

2. DREPTUL DE PARTICIPARE 

Concursul este organizat și se desfășoară pe întreg teritoriul României. 

La acest concurs pot participa toate persoanele fizice cu rezidența în România, mai puțin angajații 

societății SC. Curtea Veche Publishing SRL sau rudele acestora. 

 

3. PERIOADA DE DESFĂȘURARE 

Concursul se va desfășura începând cu data 16 martie 2015 și se va încheia la data de 16 aprilie 

2015, iar câștigătorul va fi tras la sorți și anuntat pe e-mail, telefonic și pe site cel mai târziu pe 

data de 17 aprilie 2015. Înscrierile făcute după data de 16 aprilie nu vor fi luate în considerare. 

4. MECANISMUL TOMBOLEI 

Participă: 

Oricine se înscrie sau este deja înscris la newsletterul Curtea Veche și achizitionează cărți din 

magazinul online www.curteaveche.ro intră automat în tombolă. 

Cei înscriși la newsletterul Curtea Veche trebuie să facă minimum o comandă pe site-ul 

www.curteaveche.ro în perioada desfășurării campaniei. 

Șansele de câștig pot crește o dată cu numărul de comenzi plasate în magazinul online 

www.curteaveche.ro în perioada campaniei. 

La standurile de carte Curtea Veche Publishing semnalizate cu afișul campaniei Te încumeți să 

citești în Grecia?, cititorii pot completa taloanele de tombolă puse la casele de marcat. Cititorii 

care doresc să completeze taloanele, trebuie să achiziționeze cel puțin o carte de la standul Curtea 

Veche Publishing. 

 

Modalitate de participare la tombolă: 

Orice utilizator care achiziționează cărți din magazinul online www.curteaveche.ro și se înscrie la 

newsletterul editurii intră în tombola Te încumeți să citești în Grecia?. Pentru a putea participa la 

tombolă cei care sunt deja înscriși la newsletterul Curtea Veche Publishing vor trebui să facă 

minimum o comandă în perioada 16 martie – 16 aprilie. 

 

5. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORULUI 

a. După încheierea perioadei de tombolă, se va alege prin tragere la sorti  pe site-ul random.org 1 

câștigător și încă 2 câștigători de rezervă. 
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b. Câștigătorul va fi contactat personal telefonic pentru a confirma că poate beneficia de premiu 

c. Dacă primul câștigător nu poate onora premiul, se contactează, în ordinea extragerii, al doilea 

câștigător. Dacă nici acesta nu poate onora premiul, se contactează al treilea. În cazul în care 

niciunul nu poate beneficia de premiu, acesta se anulează. 

6. PREMIU 

Un sejur pentru 2 persoane în luna septembrie de vineri până marți, cu urmatoarele servicii incluse: 

• 4 nopti cazare la un Hotel de 3* cu Mic Dejun  

• Transport zbor DIRECT charter TAROM Otopeni - Rodos – Otopeni 

• Catering la bord 

• Taxele de aeroport 

• 1 Bagaj de mana si 1 Bagaj de cală de 23 kg / persoană 

• Transfer aeroport/hotel/aeroport 

• Asistență turistică în limba Română la destinație 

 

7. TAXE SI IMPOZITE 

Concursul se desfașoară în acord cu prevederile Codului fiscal din 22 decembrie 2003, Cap. VIII. 

Premiul nu se acordă în bani. 

Orice alte obligații de natură fiscală sau de orice alta natură, în legatura cu premiul câștigat sunt în 

sarcina exclusivă a câștigătorilor. 

8. INFORMAREA PARTICIPANȚILOR 

Prezentul Regulament stă la dispoziția oricărei persoane sau autoritati interesate. Participarea la 

concurs implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament. 

9. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE  

În conformitate cu legislatia in vigoare, Organizatorii sunt obligati să facă publice numele 

câștigătorilor și castigurile acordate în cadrul acestui concurs. Câștigătorul va fi anunțat pe site-ul 

www.curteaveche.ro până la de 17 aprilie 2015.  

Organizatorii se obligă, de asemenea să respecte prevederile Legii nr. 677/ 2001, privind protecția 

datelor personale stocate pe durata concursului. Ca atare, Organizatorii se angajează să păstreze și 

să utilizeze datele personale ale participanților/câștigătorilor la prezentul concurs conform 

prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare. Participanții la concurs, în calitate de 

persoane vizate, au, conform Legii 677/ 2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), 

dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenție asupra datelor (art.14) și dreptul de opoziție 

(art. 15).  Prin simpla participare la concurs și trimiterea datelor personale Organizatorilor 

concursului, participanții sunt de acord ca datele lor să intre în baza de date a acestora, să fie 

prelucrate și folosite în viitor de Organizatori. La cererea expresă, în scris, a participanților, 

Organizatorii nu va mai folosi datele lor personale.  

10. ÎNCETAREA CONCURSULUI  

Prezentul concurs poate înceta numai în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță 

majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de 

a continua prezentul concurs.  
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Prezentul concurs poate inceta inainte de data mentionata 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. 

 

11. 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. 

 

  


