
Regulament concurs „Sărbători aromate cu FamousRoses.eu!‟, 
 

Concursului „Sărbători aromate cu FamousRoses.eu!‟, organizat de Lumea 
Satului în parteneriat cu Famous Roses în perioada 12.12.2016-19.12.2016. 
Acești termeni și condiții reglementează modul în care aveți dreptul să accesați și să 
utilizați serviciile asociate concursului Sărbători aromate cu FamousRoses.eu! denumit 
în continuare „Concursul‟. Pentru a utiliza acest concurs trebuie să citiți și să acceptați 
toți termenii și toate condițiile descrise în prezentul document, inclusiv politica privind 
datele personale. 
 
ART. 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI 
 
Organizatorul concursului „Sărbători aromate cu FamousRoses.eu‟ este SC Alt 
Press Tour SRL – Revista Lumea Satului, cu sediul în Bucureşti, Str. Moineşti nr. 12, 
Bl. 204, Sc. A, P, 4, Sector 6, tel.: (021) 311.37.11; e-mail: lumeasatului@gmail.com în 
parteneriat cu Famous Roses (GREEN-E CONCEPT SRL), cu sediul în București, 
Str. Lotrioara 5, Sector 3, email: office@famousroses.eu  
 
Concursul se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentul regulament 
(denumit în cele ce urmează „Regulamentul‟). Termenii și condițiile prezentului 
Regulament, așa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toți participanții la 
concurs. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, aducând la 
cunoștința publicului acest fapt. 
 
ART. 2. DURATA ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI 
 
Concursul va fi organizat și se va desfășura în perioada 12.12.2016-19.12.2016 pe 
http://www.lumeasatului.ro/ și pe pagina de Facebook Lumea Satului, partenerii 
Famous Roses.eu 
 
ART. 3. DREPTUL DE PARTICIPARE 
 
La Concurs are dreptul să participe orice persoană fizică cu domiciliul în România care 
a împlinit vârsta de 18 ani la data începerii Concursului. Angajații Famous Roses și ai 
companiilor partenere care promovează acest concurs, precum și rudele acestora până 
la gradul al II-lea inclusiv, nu pot participa la concurs. Participarea la acest concurs are 
valoare de acceptare integrală și liber consimțită a prevederilor prezentului Regulament. 
Dreptul de participare aparține în exclusivitate persoanei care îndeplinește condițiile 
impuse de Regulament. 
 
ART. 4. MODUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI 
 
Desfășurarea concursului este după cum urmează: 

1. „Sărbători aromate cu FamousRoses.eu‟ - În perioada 12.12.2016-19.12.2016, 
va desemna  5 câștigători ai concursului.  



2. „Sărbători aromate cu FamousRoses.eu‟ -  În perioada 12.12.2016-19.12.2016 
toți participanții care comentează pe pagina de Facebook Lumea Satului până la 
19.12.2016, ora 00:00, vor intra automat în concursul Sărbători aromate cu 
FamousRoses.eu.  

3. Participanții la concurs vor răspunde la întrebarea „Cum puteți oferi un trandafir?‟ 
printr-un comment la postarea despre concurs de pe Facebook-ul Lumea Satului     
și vor da like. 
 paginii de Facebook Lumea Satului.  
 

ART. 5. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR 
 
Câștigătorii concursului „Sărbători aromate cu FamousRoses.eu‟ vor fi desemnați prin 
tragere la sorți cu ajutorul random.org și vor fi afișați pe pagina de Facebook în data de 
20 decembrie. 
 
ART. 6. PREMII 
 
Vom oferi 5 premii, pentru fiecare câștigător câte un trandafir „Rose de Rescht‟ trandafir 
la ghiveci pentru dulceață, ceaiuri, siropuri. 
 
ART. 7. ACORDAREA PREMIILOR 
 
Câștigătorii vor fi anunțați în termen de 2 zile de la terminarea concursului, urmând a 
primi Premiul în maximum 45 de zile din momentul anunțării câștigătorului. Câștigătorii 
premiilor vor fi anunțați prin e-mail sau telefon cât mai curând posibil cu privire la 
premiul câștigat și la modalitatea prin care pot intra în posesia premiului. 
Organizatorul va solicita datele de identificare ale câștigătorului. 
În cazul în care un câștigător nu poate fi premiat din motive independente de 
organizator (datele furnizate sunt incomplete/greșite), Organizatorii nu își asumă 
responsabilitatea pentru nerespectarea acestor termene. 
 
ART. 8. UTILIZAREA SERVICIULUI 
 
Înțelegeți și sunteți de acord că nu aveți voie să postați, să încărcați, să transmiteți prin 
email sau în niciun alt mod, în cadrul concursului online, următoarele tipuri de informații: 
– informații ilegale, abuzive, obscene, discriminatorii, jignitoare, conspirative sau de 
hărțuire - informații false despre propria dvs. identitate, incluzând, dar fără a se limita la, 
pseudonime sau orice alt tip dedate false, greșite sau inexacte pe care le furnizați în 
cadrul concursului online. 
– informații pe care nu aveți dreptul să le faceți publice, care au caracter secret sau 
confidențial sau asupra cărora nu dețineți drepturi de proprietate intelectuală. 
– informații publicitare nesolicitate sau neautorizate, spam, scrisori în lanț, scheme de 
afaceri piramidale sau orice alt tip de solicitări. Această interdicție se referă inclusiv, fără 
a se limita la folosirea concursului online pentru: 

a. a trimite mesaje unor persoane pe care nu le cunoașteți; 



b. a contacta persoane pe care nu le cunoașteți și a le trimite mesaje promoționale 
sau de solicitare fără permisiunea acestora; 

c. a trimite mesaje către liste de distribuție sau alias-uri de grup. 
– informații sau materiale care conțin viruși informatici sau orice coduri, fișiere sau 
programe computerizate dăunătoare, menite să întrerupă, să distrugă sau să limiteze 
funcționarea oricărui software sau a oricărui echipament electronic și de telecomunicații. 
Această interdicție se referă, fără a se limita la: spyware (programe pentru captarea 
datelor despre utilizatorul computerului infectat), adware (programe de transmitere de 
reclame), viruși informatici, phishing (mesaje de solicitare de informații confidențiale), 
spam (mesaje electronice nesolicitate), pop-up-uri sau link-uri către alte pagini de 
internet considerate riscante – conținut care nu este destinat rubricii respective (adresă 
de email în locul numelui etc.). 
Sunteți de acord că nu aveți voie să interferați sau să întrerupeți serverele, rețeaua sau 
serviciul Organizatorului aferent concursului online sau să încălcați orice reglementări, 
proceduri și îndrumări privind utilizarea rețelei, legate de acest concurs. 
 
ART. 9. LEGEA APLICABILĂ 
 
Acest regulament reprezintă un acord între dvs. și Organizatorul concursului, guvernat 
de legislația românească în vigoare. 
 


