ACT ADITIONAL LA
REGULAMENTUL CONCURSULUI
„SPECTACOL CORNELIA SI LUPU REDNIC”
ORGANIZATORUL CONCURSULUI, S.C. ABC PLUS MEDIA S.A.- deţinătoare a postului licenţiat
Naţional Fm - cu sediul în Oradea, Str. Teatrului, nr. 1-2, jud. Bihor, J05/513/2001, CUI RO 13988880, punct de
lucru în Bucureşti, Str. Fabricii, nr. 46 B, Sector 6, modifica Regulamentul concursului „SPECTACOL
CORNELIA SI LUPU REDNIC”, astfel:
„II. PERIOADA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
Concursul " SPECTACOL CORNELIA SI LUPU REDNIC " se desfăşoară în perioada 16 martie 2018 – 22
martie 2018.

V. MECANISMUL DE CONCURS. PREMII
Concursul " SPECTACOL CORNELIA SI LUPU REDNIC " se desfăşoară în perioada 16 martie 2018 – 22
martie 2018, la postul de radio Naţional Fm si pe pagina de Facebook, astfel:
- pe perioada 16.03.2018 – 20.03.2018, pe pagina de Facebook – premiu: o invitatie dubla;
- pe perioada 16.03.2018 – 22.03.2018, la postul de radio National FM: - premiu: o invitatie dubla in data de
16.03.2018; cate doua invitatii duble/zi, in perioada 19.03.2018 – 22.03.2018.
PREMII
Premiile constau în 10 invitatii duble la spectacolul “CORNELIA SI LUPU REDNIC”, spectacol ce va avea loc
in data de 25 martie 2018, la Sala Palatului din Bucuresti.

MECANISM
Pe postul de radio National FM: Concursul si premiile vor fi anuntate zilnic, de luni pana vineri, la National
FM; ascultătorii fiind invitaţi să sune în direct la radio la numărul de telefon 021.404.24.24 (apel cu tarif normal),
de doua ori pe zi. Primul ascultător care sună castiga cate o invitatie dubla la spectacolul mentionat in regulament.
Castigatorul va fi invitat sa ramana in comunicare dupa iesirea din emisie pentru transmiterea datelor de
identificare. Premiul va fi ridicat personal in data de 25.03.2018, de la Sala Palatului, la intrare.
Pe pagina de Facebook a postului de radio National FM: Concursul se desfasoara in perioada 16.03.2018 –
22.03.2018 si premiile va fi anuntat in data de 20.03.2018. Ascultatorii se inscriu in concurs pe pagina de
Facebook a postului de radio National FM. Inscrierea se face printr-o aplicatie in care se raspunde corect la o
intrebare legata de programele postului de radio National FM. Pentru a putea utiliza aplicatia, ascultatorii care vor
sa se inscrie in concurs trebuie sa dea “like” paginii de Facebook a postului de radio National FM. Desemnarea
castigatorului se va face in data de 20.03.2018, conform aplicatiei de pe pagina Facebook. Castigatorul este
anuntat pe pagina de Facebook si va comunica pentru transmiterea datelor de identificare. Premiul va fi ridicat
personal in data de 25.03.2018, de la Sala Palatului, la intrare.
Un ascultător care a câştigat la concurs, indiferent daca este cel on air sau cel de pe pagina de Facebook, nu
mai poate participa la concurs să câştige un alt premiu. ”
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