
REGULAMENT DE PARTICIPARE TOMBOLĂ EXPOVACANTA 

 

1. Organizatorul Concursului:  

Organizatorul Tombolei generale a evenimentului ExpoVacanta, editia a XII-a 2019, denumit în continuare 

“Concurs”, este Asociatia pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului Prahova, denumita în continuare APDT 

Prahova, CIF 23952906, adresa str Cuza Voda nr 38, cam 38, Ploiesti, Jud Prahova, reprezentata de Adrian 

Voican, in calitate de Presedinte, denumită în cele ce urmează “Organizatorul”. 

2. Regulamentul oficial al Concursului  

Regulamentul oficial al concursului (“Regulamentul”) este disponibil oricărui solicitant/participant, în mod 

gratuit, pe întreaga durată a concursului, în format electronic, prin accesarea paginii www.expovacanta.ro. 

Concursul se va desfăşura conform prevederilor prezentului Regulament care este obligatoriu pentru toţi 

participanţii. Prin participarea la concurs se prezumă cunoaşterea Regulamentului şi acceptarea lui de către 

Participanţi, care se obligă să se conformeze tuturor termenilor, condiţiilor şi prevederilor prezentului 

Regulament. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, concursul poate fi mediatizat în scopul informării 

publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare şi/sau cu rol informativ.  

3. Dreptul de participare  

Se pot înscrie în vederea participării la Concurs numai persoanele fizice („Participanţii”) cu domiciliul sau 

reşedinţa în România şi care, la data înscrierii, au vârsta între 18-99 ani. Prin "Participant" se înţelege vizitator 

al târgului prahovean ExpoVacanta. 

La acest Concurs nu pot participa:  

• Angajații Asociatiei pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului Prahova, indiferent de 
departamentul/direcția din care fac parte;  
• Soțul/soția si rudele de gradul I si II, ai/ale angajaților Asociatia pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului 
Prahova 
• Angajații companiilor implicate în realizarea activităților legate de organizarea și desfășurarea Concursului.  
• Persoanele fizice implicate în realizarea activităților legate de organizarea și desfășurarea Concursului.  
• Persoanele juridice expozante la Targul ExpoVacanta, angajatii acestora si soțul/soția si rudele de gradul I si 
II, ai/ale angajaților 
• De asemenea, rudele angajaților menționați mai sus (respectiv copii/părinți, frați/surori, soț/soție) nu au 
dreptul de a participa la Concurs.  
 
4. Perioada și locul de desfășurare  

Concursul Tombola generală a evenimentului ExpoVacanta se desfăşoară din data de 15.03.2019 până în data 

de 17.03.2019 (inclusiv, ora 18), în cadrul târgului prahovean ExpoVacanta desfășurat la Ploiești Shopping City 

(zona scărilor rulante), între orele 10-22. 

5. Premiul acordat: 

Premiul acordat în cadrul concursului este: 



Un sejur 5 nopti cu all inclusive in perioada 25.08 – 30.08 – Hotel Delta*** - Jupiter pentru 2 persoane, oferit 

de Ploiesti Shopping City si Bibi Vacanta. 

 

6. Modalitatea de participare:   

În vederea înscrierii în concursul evenimentului ExpoVacanta participanţii trebuie să vina la Ploiesti Shopping 

City, sa isi faca o fotografie (SELFIE) in cadrul targului, în perioada de desfășurare a evenimentului, 15-17 

martie 2019, între orele 10-22 (respectiv 19, pe 17 martie).  (orice fotografie in care nu se vede clar in fundal 

ca persoana se afla la targ va fi descalificata). Fotografia trebuie postata pe pagina personala (persoana fizica, 

nu juridica) de FACEBOOK impreuna cu „#expovacanta”. Orice fotografie care nu este insotita de 

„#expovacanta” va fi descalificata.  

Pentru a participa la concurs, participantul va trebui să îndeplinească (cumulativ) următoarele condiții:  

 să viziteze târgul ExpoVacanta 

 să se fotografieze in cadrul targului (selfie cu fundal unde sa se vada clar ca fotografia este facuta in 
cadrul targului) 

 Să posteze pe pagina personala de Facebook (persoana fizica) fotografia impreuna cu „#expovacanta”. 

 Să ridice premiul în termenul stabilit de regulament. 
 
Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru orice fotografie care nu indeplineste termenii descrisi mai sus. 
 
7. Acordarea premiului, anunțarea și validarea câștigătorului  

Câștigătorul se va desemna în urma extragerii de pe facebook a tuturor numelor persoanelor care s-au 

fotografiat in targ si au adaugat „#expovacanta” prin cautarea dupa #expovacanta. Aceste nume vor fi 

centralizate, apoi se va folosi website-ul „random.org” pentru identificarea castigatorului in mod obiectiv. 

Nu se acorda contravaloarea in bani a premiului castigat. 

Câștigătorul validat  va fi anunțat prin intermediul telefonului în data de 17 martie începând cu ora 19, pe 

pagina de facebook Expovacanta 2019 și pe site-ul www.expovacanta.ro, sectiunea vizitatori. Va primi premiul 

pe 17.03.2019, intre orele 19-22 in cadrul targului la Ploiesti Shopping City sau la sediul Bibi Vacanta, B-dul 

Republicii nr 10 Ploiesti, Prahova in perioada 18-20 martie 2019 (interval orar: 09:00 – 18:00) 

Validarea câștigătorului:  

Pentru a fi validat, câștigătorul trebuie: 

 Să răspundă la mesajul pe care il va primi prin intermediul mesageriei private Facebook pentru a fi 

anunțat despre premiul câștigat.  

 Ulterior contactării, pentru a fi validat drept câștigător, participantul trebuie sa isi furnizeze numarul 
de telefon pentru a confirma telefonic identitatea si castigul.  

 Ulterior contactării telefonice, pentru a fi validat drept câștigător prezinte la târg cu copie CI a 
participantului. 

 

http://www.expovacanta.ro/


 Numele câștigătorului va fi afișat pe pagina  de facebook: ExpoVacanta și pe site-ul 
www.expovacanta.ro 

 
Organizatorul isi declina orice raspundere in situatia in care oricare dintre participantii desemnati castigatori 
nu raspunde la apelurile repezentantilor Organizatorului, nu se afla in aria de acoperire, are telefonul defect, 
are mesageria neactivata sau supraincarcata, nu vorbeste limba romana, are handicap auditiv sau de alta 
natura sau pentru orice situatii in care oricare participant desemnat castigator nu poate fi contactat. In cazul in 
care Organizatorul nu poate comunica cu oricare participant desemnat castigator, atunci acesta va fi declarat 
necastigator si se va trece la contactarea participantilor de rezerva, in ordinea desemnata de juriu. 
 
Organizatorul nu-si asuma responsabilitatea cu privire la identitatea persoanei care raspunde la aceste apeluri 
si nici pentru datele de identificare oferite de aceasta necesare validarii ulterioare ca si castigator. Pentru 
validarea ca si castigator este necesar ca datele oferite la primul apel al Organizatorului la care s-a primit 
raspuns sa coincida cu datele din formularul de inscriere cu care participantul desemnat castigator s-a inscris. 

In cadrul apelului telefonic, participantul castigator isi da acceptul pentru primirea premiului si pentru 
procesarea datelor cu caracter personal, sub sanctiunea neacordarii premiului catre acestea si trecerea la 
participantii de rezerva. 

Datele cu caracter personal solicitate in cursul convorbirii telefonice cu reprezentantul Organizatorul sunt 
necesare in vederea validarii participantului cat si in vederea evitarii eventualelor fraude in procesul de 
acordare a premiilor. 

Participantul declarat castigator are posibilitatea de a opta, in cursul convorbirii telefonice, cu privire la refuzul 
de a intra in posesia premiului. Refuzul exprimat in aceste conditii va fi consemnat de catre reprezentantul 
Organizatorului si se considera a fi irevocabil, Organizatorul declarand necastigator un asemenea participant si 
trecand la contactarea telefonica a participantilor de rezerva, in ordinea desemnata de juriu. 

Numele, poza si adresa (localitatea) câştigătorului vor fi afişate pe pagina de facebook ExpoVacanta 2019 şi pe 
site www.expovacanta.ro inclusiv post-eveniment dar nu mai mult de 30 de zile. 
 
8. TAXE SI IMPOZITE  

Organizatorul sejurului oferit ca premiu (Bibi Vacanta) se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul 

datorat pentru premiile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul 

Fiscal. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina 

exclusiva a castigatorului. De la data virarii premiilor, toate cheltuielile legale aferente acestora revin 

proprietarului. 

9. INFORMAREA PARTICIPANTILOR  

Prezentul Regulament stă la dispoziția oricărei persoane sau autorități interesate. Participarea la concurs 

implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.  

10. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL  

Prin înscrierea în concursul evenimentului ExpoVacanta participanții confirmă cunoașterea prevederilor 

Regulamentului și își exprimă acordul în privința acestora. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze 

confidențialitatea și să asigure securitatea prelucrării datelor personale ale participanților/ câștigătorului la 

http://www.expovacanta.ro/


Concurs și să le utilizeze conform prezentului Regulament oficial și legislației în vigoare - Regulamentului 

General privind Protecția Datelor nr. 679/2016. 

Prin participarea la concurs și transmiterea Datelor Personale, participanții își exprimă acordul explicit pentru 

prelucrarea Datelor Personale (inclusiv, dar fără limitare la colectarea, utilizarea, stocarea și transferul 

acestora) în scopul desfășurării prezentului Concurs. Prin participarea la Concurs, toți participanții își exprimă 

acordul în mod expres și neechivoc că datele lor cu caracter personal să intre în baza de date a Organizatorului 

în vederea îndeplinirii obligațiilor fiscale ale Organizatorului și în scopul transmiterii către participanți a unor 

comunicări cu caracter publicitar și marketing direct. 

Prin participarea la Concurs, participanții își exprimă acordul în mod expres și neechivoc ca Organizatorul să 

poată utiliza datele furnizate în vederea promovării produselor si serviciilor Organizatorului, precum și ale 

societăților partenere, cum ar fi, dar fără a se limita la:  

- transmiterea de mesaje publicitare, de marketing, precum și pentru transmiterea de oferte cu privire la 

servicii și produse;  

- transmiterea prin telefon sau SMS, poștă sau alte mijloace de comunicare electronică (e.g. e-mail) a 

informațiilor privind servicii și produse;  

- participarea la diverse concursuri și alte acțiuni promoționale de marketing și publicitate privind anumite 

servicii și produse;  

- realizarea de sondaje privind calitatea produselor/serviciilor.  

Furnizarea Datelor Personale este benevolă și se face în scopul participării la Concurs. Refuzul de a furniza 

Datele Personale determină neparticiparea la concurs.  

Datele cu caracter personal (nume,prenume participant adult, nume, adresa de email, numar telefon) 

colectate in scopurile detaliate anterior vor fi prelucrate de organizator, dupa caz, pana la indeplinirea 

scopurilor detaliate mai sus sau pana la retragerea consimtamantului acordat. 

In conformitate cu prevederile legale aplicabile, participantii au dreptul la informare, dreptul de acces la date, 

dreptul de interventie asupra datelor, dreptul la rectificarea datelor, dreptul de a se opune prelucrarii datelor 

cu caracter personal, precum si de a retrage in orice moment consimtamantul exprimat. De asemenea, 

participantii au dreptul la stergerea datelor („dreptul de  afi uitat”), dreptul la restrictionarea prelucrarii, 

dreptul la portabiltatea datelor, dreptul de a depune o plangere in fata autoritatii de supraveghere si de a se 

adresa justitiei. 

Drepturile de mai sus pot fi exercitate prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate, la adresa din str. 

Progresului, nr. 20, Campina,  jud. Prahova. 

11. MODIFICAREA REGULAMENTULUI  

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament și de a face publice respectivele 

modificări cu minim 24 de ore înaintea intrării în vigoare pe pe site-ul www.expovacanta.ro și pe pagina de 

facebook: ExpoVacanta 2019 

http://www.supercopilaria.ro/
http://www.expovacanta.ro/


12. INCETAREA/INTRERUPEREA CONCURSULUI  

Concursul poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevăzute în cazul producerii unui eveniment ce 

constituie forță majoră, conform legislației în vigoare, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din 

motive independente de voința sa, de a asigura desfășurarea în bune condiții a Concursului.  

Forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către 

Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa și a cărui apariție îl 

pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.  

Concursul mai poate înceta înainte de împlinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendat oricând în baza 

liberei decizii a Organizatorului, cu condiția ca acesta să comunice în prealabil o astfel de situație.  

 

13. LITIGII SI RECLAMATII  

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanți cu privire la orice aspect legat de desfășurarea 

Concursului se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi 

soluționate în instanțele judecătorești romane competente din municipiul Ploiești.  

Eventualele reclamatii se vor trimite la sediul Organizatorului din str Cuza Voda nr 38, cam 38, Ploiesti, Jud 

Prahova, în termen de 7 zile calendaristice de la data la care s-a cunoscut sau trebuia sa se cunoasca 

evenimentul cauzator de prejudicii. Deciziile în vederea soluționării vor fi adoptate de către Organizator. 

 

 

 

 

 

 

 


