Regulament concurs #GIVEAWAY Târg de Crăciun – GUIDE ME

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL
CONCURSULUI
1.1. Organizatorul concursului online Guide Me #GIVEAWAY Târg de Crăciun (numită în cele
ce urmează "Concurs”) este Fundația World Vision Romania cu sediul în strada Rotașului nr7,
sector 1, București.
1.2. Concursul se va desfășura conform prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit în
continuare "Regulamentul") pe site-ul oficial www.guideme.ro.
1.3. Regulamentul este obligatoriu pentru toți participanții.
SECȚIUNEA 2. PERIOADA ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI
2.1. Concursul se desfășoară în perioada: 13.12.2021 – 15.12.2021, ora 23:59, ora României, pe
întreg teritoriul României, în spațiul virtual corespunzător paginii de Instagram
https://www.instagram.com/guideme.ro/ , în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
2.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum și
dreptul de a suspenda și/sau înceta desfășurarea Concursului, cu condiția înștiințării prealabile a
participanților cu cel puțin 12 ore înainte de data la care orice modificare/completare la
Regulament va deveni aplicabilă.

SECȚIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE
3.1. Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu,
rasă, sex sau religie, rezidente în Romania, care respectă condițiile prezentului regulament și care
urmează indicațiile prezente în acest Regulament pentru a-și valida participarea.
3.2. Nu pot participa angajați ai Organizatorului, și al celorlalte companii implicate în această
acțiune, precum și rudele de gradul I ale acestora.
3.3. Participarea la acest Concurs implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și
neechivocă a prezentului Regulament.
3.4. Concursul se desfășoară exclusiv pe internet, pe pagina de Instagram
https://www.instagram.com/guideme.ro/.
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SECȚIUNEA 4. DESCALIFICAREA PARTICIPANȚILOR
4.1. Sunt descalificate automat persoanele care se înscriu în Concurs asumându-și o identitate
falsă. Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina din Concurs sau de a anula decizia prin care
un participant este desemnat câștigător în cazul în care acesta nu a furnizat date de contact
corecte, s-a înscris utilizând date false sau încearcă să influențeze Concursul prin modalități
frauduloase sau nu respectă prevederile Regulamentului.
4.2. Comentariile care contravin termenilor și condițiilor acestui regulament, care sunt în afara
subiectului concursului sau pe care le consideră, în mod unilateral, ca fiind ilegale, incomplete,
discriminatorii, injurioase, incorecte din punct de vedere gramatical, neadecvate sau dăunătoare,
sub orice formă, propriei imagini, partenerilor sau terților, nu vor intra în concurs.

SECȚIUNEA 5. ÎNSCRIEREA ÎN CONCURS
5.1 Orice persoană care dorește să se înscrie în Concurs poate participa fără a plăti nicio taxa, în
perioada: 13.12.2021 – 15.12.2021, ora 23:59, ora României.
5.2. Pentru a se înscrie, participanții trebuie să respecte următoarele:
a) Să ia la cunoștință prevederile prezentului regulament, disponibil pe site-ul oficial
www.guideme.ro .
b) Să întrunească cerințele de înscriere în Concurs. Pentru aceasta, participanţii trebuie să urmeze
paşii de mai jos:
I. Să dea follow pagini Guide Me (https://www.instagram.com/guideme.ro/)
II. Să aprecieze postarea aferentă concursului
III. Să menționeze, în secțiunea Comentarii, Târgul de Crăciun la care ar dori să meargă
împreună cu alți 3 prieteni pe care îi etichetează
IV. Să adauge postarea concursului ca Story în care să eticheteze Guide Me
V. În procesul de acordare a premiilor sunt incluse comentariile postate în perioada
13.12.2021 – 15.12.2021, ora 23:59, care îndeplinesc cumulativ toate cele 4 condiții
menționate mai sus.
c) Să se înscrie în Concurs, folosind toţi paşii de mai sus în perioada 13.12.2021 – 15.12.2021,
ora 23:59, ora României.
5.3 Orice persoană poate participa de mai multe ori la concurs. Câștigătorii vor fi extrași folosind
platforma Rafi: Random Comment Giveaway Picker for Instagram.
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SECȚIUNEA 6. PREMII ȘI ACORDAREA PREMIILOR
6.1. Vor fi desemnati 3 câștigători aleși în mod aleatoriu prin intermediul platformei Rafi:
Random Comment Giveaway Picker for Instagram, premiile constând în:
Premiul 1: Boxă portabilă JBL și cartea “Rezolvă conflictele din viața ta" de Dale Carnegie &
Associates
Premiul 2: Boxă portabilă JBL și cartea “Arta subtilă a nepăsării’ de Mark Manson
Premiul 3: Boxă portabilă JBL și cartea “Cele 5 limbaje ale iubirii pentru adolescenți" de Gary
Chapman
Premiul 4: Lampă de birou și cartea “Cele 15 legi supreme ale dezvoltării personale” de John C.
Maxwell
Premiul 5: Lampă de birou și cartea “ Arta conversației - Tongue Fu!” de Sam Horn
6.2. Câștigătorii vor fi notificati pe pagina de Instagram Guide Me.
6.3. Organizatorul se obligă să facă public numele câștigătorilor pe pagina de Instagram
https://www.instagram.com/guideme.ro/ , după cum urmează:
(a) Pe data de 16.12.2021 vor fi desemnati câștigătorii.
6.4. Câștigătorii trebuie să confirme printr-un mesaj privat pe pagina Instagram
https://www.instagram.com/guideme.ro/ în termen de maxim 24 de ore de la data notificării pe
pagină, faptul că a fost înștiințat cu privirea la câștigarea premiului, să confirme îndeplinirea
condițiilor de participare și să ofere pentru validare următoarele date: numele complet, numărul
de telefon, adresa e-mail și adresa de domiciliu.
6.5. În cazul în care câștigătorul nu este validat, Organizatorul va aloca premiul participantului
din lista de rezervă, care va trebui să urmeze, de asemenea, paşii de la punctul 6.4.
6.6. În cazul refuzului câștigătorului de a beneficia de premiu sau în cazul imposibilități validării
acestuia conform prezentului Regulament, câștigătorul va pierde dreptul de atribuire a premiului.
În asemenea cazuri, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu mai atribui premiul acestuia, cu
excepția rezervelor.
6.7. Participanților nu le este impusă nicio taxă de participare la prezentul concurs.
6.8. Organizatorul nu răspunde pentru conținutul publicat pe Instagram de către participanți.
6.9. Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica participantul care, pe parcursul
Concursului, dă dovadă de un comportament neadecvat, contrar bunelor moravuri sau legii.
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De asemenea, Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica participantul care încalcă regulile
prevăzute la punctul 5 de mai sus sau care, prin conduita să ori datorită naturii conținutului
publicat pe Instagram, încalcă drepturile de autor ale altor persoane fizice și/sau juridice.
6.10. Publicarea unui comentariu pe Instagram presupune că participanții au acceptat în totalitate
condițiile prezentului regulament și eventualele decizii ulterioare ale organizatorilor.
6.11. În cazul în care câștigătorul a furnizat date false de identificare, acesta neputând fi
identificat în baza datelor furnizate către Organizator, pierde dreptul de a revendica premiul.
6.12. Premiul va fi făcut public și se va acorda direct numai persoanei desemnate câștigătoare ca
urmare a mecanismului menționat la punctul (5).
6.13. Organizatorul nu va acorda câștigătorului contravaloarea în bani a Premiului.
6.14. Câștigătorii Concursului nu vor putea pretinde un alt premiu în afară de cel prevăzut la
punctul 6.1.
SECȚIUNEA 7. ANULAREA JURIZĂRII
7.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a anula extragerile din cauza unor situații neprevăzute
fără notificări prealabile.
7.2. Orice anulare prematură a alegerii câștigătorului nu implică drepturi pentru participanți.
7.3. În cazul anulării jurizării, vor fi postate notificări adecvate în cadrul Paginii de Instagram
Oficiale GuideMe, secțiunea Comentarii.
7.4. Organizatorul nu poate fi considerat responsabil pentru eventualii participanți care se înscriu
la Concurs folosind conturi de Instagram false sau multiple.

SECȚIUNEA 8. TAXE
8.1. Participanților la Concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte.

SECȚIUNEA 9. RĂSPUNDEREA ORGANIZATORULUI
9.1. Organizatorul nu va fi răspunzător pentru prejudicii suferite de către câștigător, indiferent de
natura acestora, pe parcursul predării premiului.
9.2. Imposibilitatea câștigătorului de a intra în posesia premiului din cadrul acestui Concurs
exonerează Organizatorul de orice răspundere. Premiul va fi acordat rezervei din listă.
9.3. Organizatorul nu este responsabil de imposibilitatea de contactare a câștigătorului cauzată de
furnizarea unor date de contact eronate sau de lipsa unui răspuns din partea acestuia.
Imposibilitatea de contactare a câștigătorului sau lipsa unui răspuns din partea acestuia în termen

C2 General

de 24 de ore, de la data încercării de contactare sau de la data informării câștigătorului, după caz,
atrage pierderea premiului.
9.4. Costurile de transport sunt suportate de Organizator în măsură în care câștigătorul indică o
adresă de livrare de pe teritoriul României. Câștigătorul va suporta cheltuielile de rambursare
dacă refuză premiul ulterior expedierii acestuia de către Organizator.

SECȚIUNEA 10. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR
10.1. Prin comunicarea datelor personale în modalitățile indicate în mod expres prin
Regulament, participanții prezentului Concurs își exprimă acordul expres și neechivoc, ca datele
lor personale să intre în baza de date a Organizatorului, în vederea efectuării deliberării, validării,
atribuirii premiului, pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale ale organizatorilor de promoții.
10.2. Organizatorul oferă o atenție sporită prelucrării datelor cu caracter personal și protejării
vieții private ale participanților la GIVEAWAY, în acord cu Regulamentul Uniunii Europene nr.
2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, privind protecția persoanelor fizice în ceea
ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
10.3. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal constă în îndeplinirea obligațiilor aferente
organizării GIVEAWAY. În acest sens, Organizatorul colectează datele cu caracter personal
furnizate de participanți în rubrica „Comentarii” aferentă materialului postării pe pagina de
Facebook în care este prezentat premiul GIVEAWAY, în vederea desemnarii câștigătorilor.
10.4. Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal ale participanților doar cât este
necesar pentru desfășurarea GIVEAWAY și pentru respectarea obligațiilor legale.

SECȚIUNEA 11. FORȚĂ MAJORĂ
11.1. GIVEAWAY poate fi suspendat sau Organizatorul poate dispune încetarea acesteia atunci
când intervine un caz de forță majoră care face imposibilă desfășurarea GIVEAWAY sau când
continuarea acesteia ar atrage încălcarea unor prevederi legale.
11.2. Organizatorul va anunța participanții cu privire la suspendarea sau încetarea GIVEAWAY
prin publicarea unui anunț pe cel puțin una din următoarele platforme Facebook, Instagram sau
pe website-ul propriu, www.guideme.ro .

SECȚIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
12.1. Prin înscrierea în acest Concurs, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze
tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.

C2 General

12.2. Regulamentul Concursului va fi disponibil în mod gratuit oricărui solicitant la link-ul
menționat în postarea care anunţă lansarea Concursului, cât și pe site-ul oficial al
organizatorului, www.guideme.ro.

SECȚIUNEA 13. LITIGII
13.1 Eventualele neînțelegeri apărute între Organizator și participanții la GIVEAWAY se vor
soluționa în mod amiabil.
13.2. În situația în care neînțelegerile nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, eventualele litigii vor
fi de competența instanței de la sediul Organizatorului.

SECȚIUNEA 14. ALTELE
14.1. În situația în care aveți întrebări referitoare la modalitatea de derulare a GIVEAWAY, vă
rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: contact@guideme.ro .
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