
Regulamentul complet al concursului 

1. Principii Generale 

1.1 Organizatori 

Concursul este organizat de S.C. TOURING EUROPABUS Romania S.R.L cu sediul in Str. Al. I. 
Cuza nr. 5° sector 1, Bucuresti si punctul de lucru in Str. Reinvierii nr. 3-5, sector 2, Bucuresti, avand 
numarul de ordine la Registrul Comertului J40/2585/1995, cod unic de inregistrare R7177280, cont nr. 
RO29BRDE445SV12337974450 deschis la BRD-GSG Suc Victoria telefon: 0213107520, fax: 
0213107520, reprezentata prin Dragos Anastasiu  in calitate de Presedinte. Concursul este un 
element de divertisment si are ca scop recompensarea vizitatorilor site-ului www.aerolines.ro. 

1.2 Durata concursului 

Concursul se desfasoara in perioada 29.08.2012 – 30.09.2012. Organizatorii isi rezerva dreptul de a 
modifica programul de derulare a Concursului sau de a intrerupe oricand desfasurarea acestuia, fara 
drept de despagubiri.  

2. Mecanismul concursului 

Participantii la concurs trebuie sa indeplineasca toate cerintele urmatoare: 

 se inregistreze la concurs; 

 raspunda la chestionarul din pagina concursului; 

 sa fie de acord ca pe durata concursului sa primeasca newsletterele Organizatorului 
(doua/saptamana), avand ulterior posibilitatea dezabonarii; 

 dea cel putin un share catre prietenii sai, postand linkul concursului pe pagina sa de 
Facebook, alegand profilul Public. 

La incheierea perioade de desfasurare, se va trage la sorti catigatorul marelui premiu cu ajutorul site-
ul www.random.org 

Tot atunci castigatorul va afla destinatia catre care va zbura.  

Luna in care isi poate alege datele de calatorie este luna noiembrie 2012.  

Castigatorul va anunta Societatea ce date de calatorie prefera in decurs de 5 zile de la anuntarea  
castigului biletelor de avion. Pentru a fi validate, aceste date trebuie confirmate de Societate care 
trebuie sa verifice in prealabil daca sunt zboruri catre destinatia-surpriza in perioada dorita de 
castigator si daca sunt locuri disponibile pe cursa aleasa. In cazul in care raspunsul este negativ, 
castigatorul se va reorienta catre alte date de calatorie pana cand va putea beneficia de premiul 
castigat. 

Toti participantii la concurs vor primi un voucher de 10 Euro sub forma unui cod unic, cod care in 
momentul utilizarii lui, le va oferi participantilor la concurs un discount de 10 Euro la orice achizitie sau 
rezervare a unui bilet de avion de pe site-ul www.aerolines.ro 

Voucherele nu se pot cumula intre ele sau cu alte promotii/ reduceri. 

 



 

3. Conditii de participare 

La concurs poate participa orice persoana fizica, cu cetatenie romana, cu domiciliul in 
Romania.Participarea la concurs constituie acordul ca numele castigatorilor si fotografiile sau 
materialele video ale acestora sa poata fi facute publice si utilizate gratuit pe site-ul aerolines.ro in 
materiale promotionale ale Organizatorilor. 

Angajatii grupului EUROLINES ROMANIA, precum si membrii familiilor acestora (soti si rude pana la 
gradul II), nu au dreptul sa participe la concurs.  

De asemenea, companiile REVANZATOARE ale produselor comercializate pe www.aerolines.ro si 
angajatii acestora nu pot participa la concurs. Conturile acestor revanzatori nu vor fi luate in calcul. 

In cazul in care castigatorul premiului este o persoana minora sau incapabila din punct de vedere 
juridic aceasta este indreptatita sa intre in posesia premiului numai dupa ce a primit aprobarea scrisa 
si semnatura reprezentantului sau legal (parinte, tutore etc), fiind necesara dovedirea de catre acesta 
a calitatii sale de reprezentant, prin prezentarea unui document in acest sens, ce urmeaza a fi trimis 
Organizatorului. 

4. Premiile si procedura pentru revendicarea si primirea premiilor 

Premiul cel mare consta in  doua bilete de avion dus-intors in valoare de maxim 500 euro 
amandoua catre o destinatia turistica – surpriza, anuntata la finalul concursului. Calatoria in acesta 
destinatia va avea loc in luna noiembrie 2012.   
Tara de plecare este Romania, oricare aeroport din care se opereaza curse catre destinatia – 
surpriza. 

Toti participantii la concurs vor primi un voucher de 10 Euro sub forma unui cod unic. In baza acestui 
cod vor beneficia de un discount de 10 Euro la orice achizitie sau rezervare ulterioara a unui bilet de 
avion de pe site-ul www.aerolines.ro, cu conditia ca, achizitia de bilete de avion sau rezervarea sa 
fie facuta pana la data de 31.03.2013, chiar daca data efectiva a calatoriei depaseste acest termen. 

Reducerea va fi valabila pentru orice achizitie de bilete de avion facuta pana la data de 31.03.2013, 
chiar daca data calatoriei depaseste acest termen. 

Utilizatorii raspund pentru toate activitatiile desfasurate utilizand numele de utilizator si parola. 
 
Aerolines isi rezerva dreptul de a descalifica temporar sau permanent un utilizator. Un utilizator poate 
fi descalificat, daca dupa opinia societatii acel utilizator a incalcat regulile site-ului sau drepturile altui 
utilizator. Aerolines poate descalifica un utilizator daca are un drept justificat pentru protectia altor 
utilizatori, sau pentru a preveni manipularea, exemple fiind, cu titlu neexclusiv: folosirea unui soft 
neautorizat, sau mai multe conturi pe numele aceluiasi utilizator. Crearea de conturi multiple atrage 
blocarea conturilor si anularea punctelor primite de utilizatorii acestor conturi. 
 
Daune/Limitarea raspunderii 
Aerolines nu va fi responsabil pentru functionarea defectuoasa a calculatorului si pentru functionarea 
defectuoasa a conexiunii de internet in timpul utilizarii sitului www.aerolines.ro sau a paginii de 
Facebook. 

Toti castigatorii, vor fi contactati conform informatiilor furnizate de acestia in formularul de participare 
la concurs. De asemenea, numele lor va fi postat pe site. Daca un castigator a furnizat date de contact 
eronate sau nu a furnizat deloc date de contact si nu poate fi contactat intr-un interval de 3 zile 
lucratoare de la anuntarea lui, i se va retrage premiul si va fi  tras la sorti un altul. 



Premiile castigate, fiind sub forma de documente electronice, vor fi trimise pe mailul furnizat de 
participant. La concurs pot participa orice cetatean cu domiciliul in Romania, nu conteaza din ce oras 
sau zona. 

Premiile nu se pot transforma in bani sau instraina, iar destinatia surpriza nu poate fi schimbata o data 

anuntata. 

5. Responsabilitate 

Prin participarea la concurs, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa 
respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizatori prin prezentul 
Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a 
participantilor si eventualilor castigatori.  

Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari 
necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor, sau dupa termenul de revendicare a 
premiilor prevazut in prezentul Regulament Oficial. 

6. Protectia datelor personale 

In conformitate cu legislatia in vigoare, Organizatorul este obligat sa faca publice numele castigatorilor 
si castigurile acordate in cadrul acestui concurs. Lista castigatorilor va fi afisata pe site-ul 
www.aerolines.ro si pe pagina sa de Facebook. 

Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte prevederile Legii nr. 677/ 2001, privind protectia 
datelor personale stocate pe durata concursului. 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 Legii 677/ 2001, urmatoarele 
drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra 
datelor (art.14) si dreptul de opozitie (art. 15). 

Prin simpla participare la concurs si trimiterea datelor personale la Organizator sau prin comunicarea 
datelor personale pe site-ul www.aerolines.ro , participantii sunt de acord ca datele lor sa intre in baza 
de date a Organizatorului, sa fie prelucrate si folosite in viitor de Organizator sau persoane juridice 
autorizate de catre acesta, pentru a informa participantii cu privire la noi produse, oferte, promotii, 
campanii publicitare si de marketing. La cererea expresa, in scris, a participantilor, Organizatorul nu va 
mai folosi datele lor personale. 

7. Clauze diverse 

7.1.Prezentul Regulament este disponibil in mod gratuit pe toata perioada promotiei pe site-ul 
www.aerolines.ro 

7.2 Pentru ducerea la buna indeplinire a obligatiilor organizatorului, acesta poate subcontracta servicii 
sau imputernici furnizori pentru derularea unor servicii sau formalitati. 

7.3 Organizatorul isi rezerva dreptul prelungirii concursului, printr-un act aditional la prezentul 
Regulament, cu anuntarea perioadei de prelungire precum si a conditiilor in care are loc continuarea 
acesteia. 

7.4  Participarea la acest concurs implica acceptarea prezentului Regulament. 

S.C. Touring Europabus Romania S.R.L. Este operator de date cu caracter personal nr. 6098/art.24, al. 2 din Legea 677/2001. 

 


