
REGULI DE PARTICIPARE 

 

1. Atout France Austria & Central Europe – France Tourism Development Agency (adresa: 

Prinz-Eugen-Strasse 72/2/2.3, 1040 Wien, Austria) denumit in continuare: "Organizator") si 

Travel Communication Romania ca mandatorul sau (sediu: bulevardul Gheorghe Sincai, 

nr.9A, bloc 3A, scara A, apartament 7, sector 4, Bucuresti),  denumit in continuare 

"Operator") au in comun organizarea unui concurs care poate fi accesat pe pagina de Concurs 

http://travelcommunication.ro/IubimFranta /sub denumirea "De ce iubim Franta?" (denumit 

in continuare "Concurs"). Se pot inscrie in concurs doar acele persoane fizice care se 

incadreaza in termenii de la punctul 3 al prezentului document (denumit in continuare 

Candidatul), care au acceptat Regulile de participare ("Regulamentul"), iar pe durata 

concursului au oferit raspunsuri valide intrebarii de pe pagina oficiala de  concurs Rendez-

vous en France, printr-un comentariu. Candidatul trebuie sa fie conectat cu profilul de 

Facebook personal. 

2. Acest concurs se desfasoara 01 martie ora 10.00 pana pe 04 aprilie ora 16.00.  

3. Pot participa la extragere doar cei care indeplinesc urmatoarele conditii: 

3.1. Persoana fizica cu resedinta permanenta in Romania, cu profil Facebook si cu varsta de 

peste 18 ani, respectand termenii si conditiile prezentului Regulamentul. (In cazul in care 

castigatorul are capacitate limitata, premiul poate fi luat de catre reprezentantul sau legal, in 

cazul in care el/ea a respectat normele) 

3.2. Jucatorul, oferind datele sale, recunoaste urmatoarele: 

3.2.1. Prin înscrierea în concurs se abonează automat și la newsletter-ul oficial al Rendez-

vous en France 

3.2.2 In cazul in care candidatul nu ofera datele sale sau le ofera doar partial, insuficient sau 

eronat, respectiv, in cazul in care el/ea ofera date false, inregistrarea candidatului este nula. 

3.2.3 Organizatorul si mandatarul nu sunt responsabili pentru orice date false sau eronate, 

care au cauzat daune. 

3.3. Urmatoarele persoane sunt excluse din competitie: persoane din compania 

Organizatoare, mandatarii lor, angajatii si toate acele persoane care sunt definite ca ruda a 

acestor persoane. 

4. Operatorul va extrage, in mod aleatoriu, un candidat, pana 04 aprilie din lista de oameni 

care au oferit un raspunsul corect si creativ (printr-un text, poza, video) la postul despre 

concurs. Fiecarui candidat i se va aloca un numar, in functie de momentul in care a oferit un 

raspuns in sectiunea de comentarii a postului cu Concursul (primul comentariu- nr.1, al doilea 

comenatriu- nr.2, s.a.m.d). Numarul castigatorul va fi ales, in mod aleatoriu, prin intermediul 

www. random.org de catre Operator. Candidatul a carui numar alocat corespunde cu numarul 

http://travelcommunication.ro/IubimFranta/


extras de ca Operator este declarat castigator. Numele castigatorului va fi prezentat pe pagina 

oficiala de Facebook Rendez-vous en France pe 04 aprilie 2016.  

5. Dupa anuntarea rezultatului, castigatorul va primi o excursie pentru doua persoane in Paris, 

cu 2 nopti de cazare la un hotel de 3* si 2 bilete de avion dus-intors pe ruta Bucuresti – Paris 

(Tarom). Pachetul de vacanta este valabil in 3 perioade diferite, castigatorul putandu-si alege 

una dintre aceste perioade de calatorie. Acest premiu nu include alte cheltuieli suplimentare si 

nu contine niciun fel de servicii suplimentare. 

6. In cazul in care castigatorul nu trimite datele sale (nume, adresa, numarul de telefon) in 

termen de opt (8) zile de la anuntarea sa pe pagina de Facebook  

https://www.facebook.com/IubescFranta/, castigatorul va fi exclus din competitie, iar un alt 

castigator va fi extras. 

8. Premiul nu poate fi schimbat cu bani si nu poate fi instrainat. 

9. Pot participa la concurs si au dreptul la Premiu, doar acele persoane care au oferit datele 

lor corecte pe durata concursului si, de asemenea, au oferit in mod corespunzator datele lor 

Organizatorului pentru a face posibila identificarea candidatului in timpul competitiei. 

Organizatorul nu poate fi tras la raspundere pentru nici un fel de date 

eronate/insuficiente/defecte oferite de candidat (cum ar fi: numele gresit, adresa, date care nu 

sunt valabile sau false etc.). 

10. Participarea la concurs si furnizarea datelor se face la initiativa participantilor. Scopul 

gestionarii datelor este extragerea unui castigator in timpul tombolei si solutionarea tuturor 

sarcinilor administrative pe parcursul competitiei. Toate datele personale vor fi sterse dupa 

inchiderea Tombolei - cu exceptia datelor castigatorului, in conformitate cu normele din 

Romania. Organizatorul atrage in mod special atentia candidatului de a citi cu atentie 

Regulile si normele de gestionare a datelor, ale acestui concurs. Organizatorul exclude orice 

fel de raspundere fata de orice utilizator sau orice alta persoana care va participa la concurs 

prin incalcarea reglementarilor din prezentul regulament. Candidatii vor accepta 

regulamentele de gestionare a datelor si Regulamentul Concursului prin inscrierea in 

competitie. Candidatii vor lua la cunostinta si vor respecta pe deplin urmatoarele, atunci cand 

se inscriu la concurs: 

10.1 Organizatorul are dreptul de a face publice datele personale ale castigatorului, fara 

limitari. Castigatorul isi va da consimtamantul deplin si irevocabil la publicarea datelor de 

mai sus. 

10.2 Datele cu caracter personal vor fi utilizate de catre Organizator, pentru a indeplini 

sarcinile pe durata Concursului, iar acestea vor fi folosite in functie de scopurile sale. 

10.3 Imagini, inregistrari vocale si filmari pot fi luate din partea candidatului pentru a fi 

folosite de catre Organizator si/sau de mandatorul acestuia pentru a promova produsele sale si 

serviciile in scop publicitar si pe pagina sa de web sau pagina de Facebook, fara nici o 

aprobare suplimentara sau remuneratie partiala sau in intregime oferita Candidatului, in 

scopul de a fi facute publice pe internet. 

https://www.facebook.com/IubescFranta/


11. Organizatorul garanteaza ca managementul datelor respecta in fiecare aspect legatura cu 

cadrul legal curent si valid in consecinta. Organizatorul ofera oricand posibilitatea 

Candidatului de a solicita informatii cu privire la datele sale cu caracter personal, de a cere 

stergerea sau corectarea lor prin intermediul unui mesaj pe pagina de Facebook, Rendez-vous 

en France. 

12. Toate taxele legate de premiu vor fi suportate de catre Organizator, nicio taxa fiscala nu 

va fi lasata pe seama Candidatului. 

13. Utilizatorul este constient - pe durata concursului – de limitarile impuse de accesul la 

internet si natura transferului de date, numarul mare de posibili participanti si toate 

problemele tehnice si operationale aferente. Legat de cele mentionate mai sus, organizatorul 

nu poate garanta desfasurarea Concursului; Candidatul va participa la concurs pe propria 

raspundere. Organizatorul, respectiv mandatarul sau, nu pot fi trasi la raspundere pentru 

validitatea informatiilor si materialelor referitoare la Concurs, nici pentru continutul sau. 

14. Ca urmare a celor mentionate mai sus, organizatorul, respectiv mandatarul sau, vor fi 

responsabili in legatura cu utilizarea Concursului doar in cazul elementelor mentionate in 

prezentul acord. Orice alta garantie implicita sau legala, in masura in care este permisa in 

legislatia romaneasca, este exclusa, in special in privinta regulilor acestui Concurs.  

15. Daca suspiciunea de abuz de drept sau de incalcare a normelor va aparea in circumstante 

neprevazute (Cauze Majore), organizatorul si mandatorul sau nu isi asuma raspunderea 

pentru orice fel de dispute cu privire la cine este considerat Castigator, dar isi rezerva dreptul 

de a retine Premiul pana cand partile isi solutioneaza eventualele litigii in curs de dezvoltare 

intr-un mod legal, obligatoriu cu succes. 

Vor fi exclusi din competitie toti candidatii a caror comentarii incalca legea sau continutul lor 

este lipsit de etica (obscen, sexist, ofensator fata de terti, atroce, continut copiat, folosirea 

ilicita a logo-ul sau marcii) sau in orice alt mod care nu poate fi reconciliat cu principiile si 

obiectivele de marketing ale Organizatorului. 

16. Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda sau anula Concursul. In cazul in care 

Organizatorul suspenda sau anuleaza Competitia, acest lucru va fi comunicat pe pagina 

oficiala de Facebook Rendez-vous en France. 

17. In cazul in care candidatul nu se conformeaza cu conditiile mentionate in Regulile 

Concursului, uzurpa dreptul de a participa la concurs, castiga avantaj ilicit sau nu revendica 

premiul in termen de opt (8) zile, candidatul, respectiv Castigatorul, va fi exclus din concurs, 

fara a avea dreptul de a castiga Premiul. 

18. Concursul este organizat in conformitate cu legea din Romania, iar orice litigii juridice 

vor fi rezolvate in jurisdictia instantelor romane. 

19. Facebook nu are nici o responsabilitate fata de aceasta Competitie. Facebook nu 

sponsorizeaza, sustine, supravegheaza sau este legat in vreun fel de concurs. Candidatul ofera 



toate informatiile de pe durata Concursului Organizatorului sau mandatorului sau, si nu 

platformei Facebook.  

20. Organizatorul va face Regulile disponibile pe pagina de desfasurare a concursului, pe 

acest link: http://travelcommunication.ro/IubimFranta/ 

21. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul. Regulamentul modificat va 

fi disponibil imediat pe pagina: http://travelcommunication.ro/IubimFranta/ 

 

22. Organizatorul nu efectueaza nici un fel de corespondenta referitoare la tombole si 

prezentul regulament. In orice probleme, decizia Organizatorului primeaza si toate disputele 

legale sunt excluse. Organizatorul exclude raspunderea pentru orice posibila eroare de 

imprimare referitoare la materialele de comunicarea a tombolei. 

 

France Tourism Development Agency, 

Organizator 
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