REGULAMENTUL CONCURSULUI
SPECTACOL „RANDUNICI PRINTRE LOZINCI”
I. ORGANIZATORUL CONCURSULUI
Concursul " RANDUNICI PRINTRE LOZINCI ", cu Tudor Gheorghe, este organizat de 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.
Organizatorul işi rezervă dreptul de a modifica şi/sau de a întrerupe concursul în orice moment, anunţând însă
publicul prin mijloace mass-media.
II. PERIOADA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
Concursul " RANDUNICI PRINTRE LOZINCI " se desfăşoară în perioada 23 aprilie 2018 – 27 aprilie 2018.
III. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURSURI, DESCALIFICAREA
La concurs poate participa orice persoană fizică, vârsta minima 18 ani, indiferent de sex, naţionalitate sau religie.
Nu au drept de participare la acest concurs angajaţii organizatorului, rudele de gradul I (copii şi părinţi),
soţii/soţiile acestora sau persoanele nerezidente în Romania.
Naţional Fm consideră înscrierea în concurs ca o acceptare implicită a acestui regulament şi consideră orice date
cu privire la participant adevarate şi corecte.
În cazul descoperirii oricăror neconcordanţe cu realitatea, Naţional Fm nu va considera respectiva participare
validă. Orice problemă în acest sens va fi evaluată de Naţional Fm, iar decizia luată va fi unică şi irevocabilă.
Prin înscrierea la concurs participantul garantează că:
- are cel puţin 18 ani şi că poate dovedi ulterior cu acte;
- are capacitate de exerciţiu şi folosinţă;
- nu a fost/ este cercetat/ condamnat pentru fapte penale;
- deţine BI/ CI valabil;
- în eventualitatea caştigării, va participa la acţiunile publicitare ale Naţional Fm, ulterioare acordării premiului,
fara alte obligatii din partea Naţional Fm;
- deţine mijloacele materiale de a suporta cheltuielile legate de impozitul pe venituri, daca este cazul;
Orice apel telefonic întrerupt sau greşit direcţionat nu poate fi validat de Naţional Fm inclusiv în cazul unor
defecţiuni sau nepotriviri tehnice. De asemenea, Naţional Fm nu este responsabil de legatura de internet si nici de
functionabilitatea retelei de socializare Facebook.
Pentru a suna la numarul de telefon 021/ 404. 24. 24 costurile apelului sunt suportate de concurent (tarif normal).
Pentru a accesa pagina de Facebook a Naţional Fm, costurile sunt suportate de concurent.
Interesele şi buna reputaţie ale Naţional Fm primează în orice situaţie, de aceea Naţional Fm îşi rezervă dreptul
de a scoate din concurs în orice moment înscrierile pe care le consideră inoportune sau deplasate.
Înscrierile peste perioada anunţată ca limită sunt nule.
Un participant poate fi descalificat în orice moment dacă Naţional Fm observa orice fel de comportament
considerat nepotrivit cu concursul şi prezentul regulament, fără a anunţa participantul şi fără explicaţie ulterioară.
Acelaşi premiu nu poate fi câştigat de către o persoană într-o perioadă mai mică de 6 (sase) luni. Dacă acest lucru
se va întâmpla, premiile vor fi anulate.
IV. DATELE CU CARACTER PERSONAL
Tuturor participanţilor le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, respectiv dreptul la
informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii
individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei.
V. MECANISMUL DE CONCURS. PREMII
Concursul " RANDUNICI PRINTRE LOZINCI " se desfăşoară în perioada 23 aprilie 2018 – 27 aprilie 2018,
la postul de radio Naţional Fm si Facebook, de luni pana vineri.
PREMII
Premiile constau în patru invitatii duble/zi concurs, astfel: trei invitatii duble pe zi/NATIONAL FM on air – de
luni pana vineri - si 1 invitatie dubla pe zi/FACEBOOK – de luni pana vineri - la spectacolul “RANDUNICI
PRINTRE LOZINCI”, spectacol ce va avea loc in data de 03 mai 2018, la Sala Palatului din Bucuresti. Total
invitatii duble: 20.

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 trei ori pe zi. Primul ascultător care raspunde corect la intrebarea adresata de moderator 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 03 mai2018, de la Sala
Palatului, la intrare.
Pe pagina de Facebook a postului de radio National FM: Concursul si premiile vor fi anuntate zilnic, de luni
pana vineri, in saptamana 23.04.2018 – 27.04.2018. 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 la sfarsitul zilei de concurs, 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.
Invitatiile vor fi ridicate de catre castigatori in data de 03 mai 2018, la locul desfasurarii spectacolului –
Sala Palatului Bucuresti, intrare.

VII. ACORDAREA PREMIILOR SI OBLIGATIILE
Câştigătorul trebuie să revendice premiul sunând la numărul de telefon 021/ 404.25.70 (tarif normal), în termen de
24 de ore de la data când a fost anunţat că a câştigat.
Pentru toate premiile câştigate, câştigătorii trebuie să trimită o copie de pe B.I/ CI pe fax la numărul
021.404.24.29 (tarif normal) în termen de maxim 2 zile lucrătoare sau depun copia de pe B.I/C.I la sediul Naţional
Fm din Bucureşti, Str. Fabricii, nr. 46B, sector 6.
Premiile nu sunt transmisibile unei terţe persoane şi nici nu se reportează în bani.
Premiile nerevendicate în termenul menţionat, sunt anulate.
Premiul se acordă pe baza de BI/CI valabil în original.
VIII. OBSERVAŢII
Participanţii la concursul " RANDUNICI PRINTRE LOZINCI " se obligă să respecte prezentul regulament
oficial. În cazul nerespectării prezentului regulament premiul câştigat nu se va acorda.
Naţional Fm nu este răspunzător de plata celorlalte cheltuieli relative la premiul câştigat, acestea căzând exclusiv
în sarcina câştigătorului (transport, taxe şi/sau alte obligaţii financiare).
Naţional Fm îşi asumă responsabilitatea numai în ceea ce priveşte acordarea premiului.
Naţional Fm deţine toate drepturile de publicare a numelui şi adresei câştigătorilor, dreptul de radiodifuzare a
numelui, adresei şi imaginii câştigatorilor, în orice condiţii, fără alte consideraţii sau plăţi către câştigători.
Prezentul regulament este disponibil gratuit oricărui solicitant la adresa Naţional Fm din Bucureşti, Str. Fabricii,
nr. 46B, Sector 6, în mass-media şi pe site-ul www.nationalfm.ro.
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