Regulament campanie “Fa-ti bagajele repejor si ajuta-l pe Happysor”
1. Organizatorul concursului
Organizatorul concursului este SOCIETATEA HAPPY TOUR S.R.L., persoana juridica

romana, cu sediul in Bucuresti, Str. Polona 68-72, Receptia 2, Etaj 4, avand Numar de
inregistrare in Registrul Comertului J40/23452/1994, cu C.U.I 6842431, atribut fiscal
RO, reprezentata legal de dl. Javier Garcia del Valle – CEO, denumita in continuare
”Happy Tour” sau “Organizator”. Concursul se va derula cu respectarea prevederilor
prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toţi Participanţii.

2. Durata concursului şi locul de desfăşurare
Concursul se desfăşoară între 21 septembrie – 23 septembrie 2015. În cazul în care Organizatorul va
dispune anularea sau prelungirea Concursului la o dată ulterioară, acest lucru va fi anunţat pe pagina
de Facebook (https://www.facebook.com/happytour?fref=ts ). Concursul este unic şi se desfășoară pe
pagina http://whiteimage.biz/clients/happytour/happy/2015/no49/

3. Dreptul de participare
Concursul se adresează numai persoanelor fizice, de naţionalitate română sau străină, care
îndeplinesc termenii şi condiţiile prezentului Regulament. Organizatorul va depune toate
diligenţele pentru desfăşurarea în bune condiţii a campaniei promoţionale şi pentru
diminuarea sau înlăturarea oricăror deficienţe.
La acest concurs nu au dreptul să participe angajaţii şi persoanele fizice autorizate sau
independente care îşi desfăşoară activitatea pe baza unor contracte de colaborare în cadrul
Happy Tour, soţiile/soţii, precum şi rudele de gradul I ale acestora.
4. Mecanismul concursului
Pentru a se înscrie la concursul “Fa-ti bagajele repejor si ajuta-l pe Happysor”,
participanții trebuie să intre pe pagina de concurs in perioada 21 septembrie – 23 septembrie
2015 pana la ora 16.00, sa selecteze un produs pe care Happysor sa nu-l uite acasa si sa
completeze datele lor de contact si ale persoanei care o sa-l insoteasca in calatorie (nume,
prenume, adresa de email si numar de telefon). Prin inscrierea la concurs si acceptarea acestor
termeni si conditii, participantii isi dau acordul ca datele lor persoanale si ale persoanei
inscrise sa fie folosite de catre Organizator in scopul trimiterii de mesaje promotionale.
Campania concurs este valabila pana la data de 23 septembrie 2015, ora 16.00. Apoi,
utilizând serviciul site-ului www.random.org va fi selectat un castigator si anuntat pe pagina
de Facebook Happy Tour si pagina de Facebook Happysor. Utilizatorii vor participa în
conformitate cu regulile de folosire menţionate anterior. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a
modifica în orice moment regulile campaniei concurs. Organizatorul va depune toată
diligenţa pentru desfăşurarea în bune condiţii a Concursului şi pentru diminuarea sau
înlăturarea oricăror deficienţe.

5. Acordarea premiilor şi anunţarea câştigătorilor

In urma campaniei concurs se va selecta un singur castigator care va fi premiat cu 2 bilete de
avion dus-intors la Riga oferite de compania Air Baltic pentru calatorie exclusiv cu plecare
25 septembrie, intoarcere 28 septembrie 2015. Dupa selectarea castigatorului,
“Organizatorul” il va contacta direct pe acesta în scopul validării şi a comunicării detaliilor
Premiului. Biletele de avion vor fi trimise pe email cu cel putin 24 de ore inainte de plecare.
In cazul in care castigatorul nu poate intra in posesia premiului din motive care nu tin de
organizator, acesta va fi înlocuit cu prima rezervă aleasă şi aşa mai departe, până la
desemnarea unui nou Câştigător.
Câştigătorul nu va putea să ofere premiul altei persoane sau să solicite schimbarea premiului
în niciun fel. Organizatorul nu oferă contravaloarea premiilor în bani.
În cazul în care nici Câştigătorul desemnat şi niciunul dintre participanţii aleşi ca şi rezerve
nu îndeplineşte condiţiile menţionate în prezentul Regulament şi nu poate fi validat,
Organizatorul îşi rezervă dreptul să acorde Premiul unuia dintre Participanţii rămaşi după
propriile considerente.
6. Predarea premiului
La recepţionarea Premiului, Câştigătorul trebuie:
1. Să confirme in scris, pe email, primirea biletelor de avion in termen de maxim 12 ore
inainte de plecare.
7. Alternativele premiilor
Câştigătorul Premiului nu are posibilitatea de a primi contravaloarea în bani sau alte obiecte
în schimbul acestora şi nici nu poate solicita modificarea parametrilor Premiului.
8. Taxe şi impozite
Organizatorul nu este responsabil pentru eventualele cheltuieli suplimentare legate de
Campanie pe care câștigătorul le-ar putea suporta. Cheltuielile inevitabile ocazionate de
intrarea în posesie a premiilor Campaniei, cad exclusiv în sarcina câştigătorilor validati.
9. Regulamentul Concursului
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment prezentul Regulament şi de
a impune termeni sau condiţii noi sau suplimentare în legătură cu participarea de către
participanţi la campanie, fără o notificare prealabilă. Aceste modificări şi termeni şi condiţii
suplimentare vor intra în vigoare imediat şi vor fi integrate în prezentul Regulament. Faptul
că participanţii continuă să participe la Concurs va fi considerat drept acceptare a
modificărilor, termenilor şi condiţiilor menţionate mai sus. Regulamentul de
participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant.

10. Protecţia datelor personale

În conformitate cu legislaţia în vigoare, Organizatorul este obligat să facă publice numele
câştigătorului şi Premiul acordat în cadrul acestui Concurs. Organizatorul se obligă de
asemenea să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecţia datelor personale. Ca
atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale
Participanţilor/Câştigătorului la prezentul Concurs şi să le utilizeze conform prezentului
Regulament Oficial şi legislaţiei în vigoare. Participantul la Concurs în calitate de persoană
vizată, are conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (Art.12),
dreptul de acces la date (Art.13), dreptul de intervenţie asupra datelor (Art.14), dreptul de
opoziţie (Art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (Art.17) şi dreptul de a se
adresa justiţiei (Art.18).
11. Limitarea răspunderii
Organizatorul nu garantează şi nu declară că participarea la concurs va fi neîntreruptă sau fără
erori, şi îşi rezervă dreptul de a opri periodic concursul pentru perioade nedeterminate de
timp sau de a-l anula în orice moment, fără a transmite notificări.
Organizatorul va face eforturi rezonabile pentru a proteja materialele sau informaţiile
transmise de către participanţi şi îşi declină, prin prezenta clauză oricare şi întreaga
răspundere faţă de participanţi pentru orice pierdere în legătură cu informaţiile respective în
orice fel.
Organizatorul nu declară şi nu garantează că în timpul concursului nu se vor prezenta
pierderi, coruperi, atacuri, viruşi, interferenţe, activităţi de hacking sau alte imixţiuni în
securitate, Organizatorul declinând orice răspundere în legătură cu acestea.
12. Încetarea Concursului
Prezentul Concurs poate înceta numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă
majoră, caz fortuit, conform legislaţiei în vigoare, inclusiv în cazul imposibilităţii
Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezentul Concurs.

Contact: Pentru mai multe informaţii referitoare la concurs vă rugăm să ne scrieţi la
office@happytour.ro

