
REGULAMENTUL CONCURSULUI 
,,VACANTA CUUNARA LA NATIONAL FM" 

I. ORGANIZATORULCONCURSULUI 
Concursul t1 VA CANTA CULINARA LA NATIONAL FM" este organizal de: 

- S.C. ABC PLUS MEDIAS.A. (NATIONAL FM)- de\inl\toure n postului licen\inl Nntlonnl Fm . cu sediul in Oradea Str 
Teatrului, nr. 1-2, Jud. Bihor, J05/513/2001 , CUI RO 13988880, punct de lucru in Bucurc¥li, Sir. Fabricii, nr. ~6 s: 
Sector 6; 

- S.C. IT _QUEST & MANAGEMENT S.~.L., cu scdiul in B'.1curcsti, strudu Ajustorului, nr. 4, bloc C4, ap. 4 si punct de 
lucru m Mogosoarn, comunn Mogosonm, strudu l.C. Brullunu, nr. 145, judctul llfov, J 40/4740/2015, cod fiscal RO 
34390129, cont IBAN nr. RO02CECEB60230RON4007772, deschis l11 CEC Bunk Agentiu Crungasi. 

Organizatorii i~i rezervil drcptul de a modifo:a ~i/sau de a intrerupe concursul in orice moment, anun\ilnd lns1\ publicul prin 
m1Jloace mass-media. 

II. PERIOADA DE DESF,\~URARE A CONCURSULUI 
Concursul II VACANTA CULINARA LA NATIONAL FM" se dcsfa~oarl\ in perioada 01.09.2020-30.09.2020. 

III. CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURSURI, DESCALIFICAREA 
La concurs poate participa orice persoanll fizicl\, cu varsta peste 18 ani, indiferent de sex, na\ionalitate sau religie. Nu au drept 
de part1c1parc la acest concurs angaja\ii organizatorilor, membrii familiilor, rudele si afinii acestora piinli la gradul IV inclusiv, 
prccum s1 toate celelalte persoane implicate in acest proiect sau/si persoanele nerezidente in Romania. 
ATENTIE! Ridicarea premiului se face in localitatea Mogosoaia, judet llfov (locatia - terasa restaurantului Vacanta Culinara) 
in ziua concursului! 
Organizatorii considerll inscrierea in concurs ca o acceptare implicitli a acestui regulament ~i considerli orice date cu privire 
la participant adevarate ~i corecte. 
in cazul descoperirii oricllror neconcordan\e cu realitatea, ·orgnnizatorii nu vor considera respectiva participare validll. Orice 
probleml\ in acest sens va fi evaluatli de Orgnnizatori, iar decizia luatli va fi unicll ~i irevocabill\. 
Participarea la Concurs irnplica acceptarea neconditionata, exclusiva si irevocabila a participantilor, ca numele, precum si 
fotografiile si materialele filmate cu acestia si castigatorii sa poata fi facute publice si exploatate in orice scop inclusiv 
publicitar de catre Organizatori si/sau subcontractanti ai acestuia fara niciun fel de pretentii din partea participantilor si 
castigatorilor. Implica de asemenea acceptarea folosirii de catre Organizatori a raspunsurilor si a datelor personale fumizate in 
cadrul Concursului in actiuni de informare ulterioare, fara alte obligatii. Mai mult, raspunsurile din cadrul Concursului vor 
deveni proprietatea Organizatorilor, fara nicio obligatie sau plata fata de. participanti sau castigatori. Orice ape! telefonic 
intrerupt sau gre~it direc\ionat nu poate fi validat de National Fm inclusiv in cazul unor defec\iuni sau nepotriviri tehnice. 
Pentru a suna la numarul de telefon 021/ 404. 24. 24 costurile apelului sunt suportate de participant, respectiv 
parintele/tutorele/reprezentantul legal al participantului (tarif normal). 
Interesele ~i buna reputa\ie ale Organizatorilor primeazl\ in orice situa\ie, de aceea acestia i~i rezervll dreptul de a scoate din 
concurs in orice moment inscrierile pe care le considerl\ inoportune sau deplasate. 
inscrierile peste perioada anun\atli ca limitli sunt nule. 
Un participant poate fi descalificat in orice moment dacli Organizatorii observa orice fel de comportament considerat 
nepotrivit cu concursul ~i prezentul regulament, fara a anun\a participantul ~i farll explica\ie ulterioarl\. 
Angaja\ii Organizatorilor, precum si membrii familiilor, rudele si afinii acestora piinli la gradul IV inclusiv precum si toate 
celelalte persoane implicate in acest proiect nu sunt eligibili si nu au dreptul sll se inscrie si sa participe la concurs. 
Participarea Ia concurs implica acceptarea ca numele, fotografiile si materialele filmate cu participantii si castigatorii sa poata 
fi facute publice si folosite de catre Organizatori pentru activitatile viitoare de marketing, fara nici un fel de pretentii din 

partea participantilor. 
Participan\ii Ia concursul II VACANTA CULINARA LA NATIONAL FM II se obligll sll respecte prezentul regulament 
oficial. in cazul nerespectarii prezentului regulament premiul cii~tigat nu se va acorda. 

IV. DATELE CU CARACTER PERSONAL 
Tuturor participan\ilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu legislatia in vigoare - Legea 677/2001_ s_i/sau 
Regulamentul UE 679/20 I 6 • pentru protec\ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu car~cter personal ~1 hbera 
circula\ie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de mterven\te, dreptul de opozt\!e, 
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuate ~i dreptul de a se adresa justi\iei. 

V. MECANISMUL DE CONCURS. PREMII 
Concursul t1 VACANTA CULINARA LA NATIONAL FM t1 se desf'~oarli in perioada 01.09.2020 - 30.09.2020, la postul 
de radio Na\ional Fm, in emisiunea ,,Matinal efervescent", prezentata de Mihai Gainusa si Oana Paraschiv, de !uni pana 
vineri, in intervalul orar 07.00- 10.00, concursul avand toe injurul orei 09.00. . . . 
Pentru a castiga un premiu, in momentul lansarii concursului, ascultatorii suna la numarul de telefon 021/404.24.24 st mtra m 
direct cu prezentatorii. Primul ascultator care va intra in direct cu prezentatorii este declarat castigatorul concursulut dm zma 

respectiva de concurs. 

PREMII 
Premiile constau in 2 (doua) meniuri/zi concurs. . .. 
Meniurile sunt gatite de un bucatar profesionist, in ficare zi de concurs acesta gatind dintr-o anum1ta zona a lum11, anuntata 

anterior in emisiunea ,,Matinal efervescent". 
Ridicarea premiilor se va face de catre castigator de la restaurantul unde se gatesc meniurile, in localitatea Mogosoaia, in ziua 

castigarii concursului! 
Premiile nu se reporteaza. 
Valoarea totala a premiilor este de 1.078 lei. 
Pr,•miil<' sunt rl'snonsabilitatea exclusiva a organizatorului S.C. IT QUEST & MANAGEMENT S.R.L. 



Organizatorii nu sunt raspunzatori pentru plata taxelor, asigurarilor sociale si/sau de sanatate, impozitelor sau a altor obligatii 
fiscale legate de premiul oferit, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din 
campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul S.C. IT QUEST & MANAGEMENT S.R.L., este obligat sa ii 
calculeze, sa ii retina si sa ii transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. 
Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii si/sau produse si nici nu se poate acorda contravaloarea acestora in bani. 
Premiile nu se reporteaza, nu pot ti cedate si acestea pot fi ridicate doar din localitatea Mogosoaia. 
In cazul in care nu poate fi validat niciun castigator confom1 procedurilor detaliate in acest Regulament sau in cazul in care 
castigatorul desemnat refuza sau nu accepta premiul (refuzul unui castigator de a primi premiul insemnand ca respectivul 
castigator nu doreste sa intre in posesia premiului, refuzul trebuie sa fie manifestat in mod expres si neechivoc), acesta va 
pierde dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din pnrten Organizntorului, premiul rnmnnnnd la dispozitia 
Organizatorilor. 

VI. ACORDAREA PREMIILOR SI OBLIGATIILE 
In cadrul Concursului se va acordn un total de 22 de premii, constand fiecnre in doua meniuri pentru fiecare castigator in 
parte/ziua de concurs. 
Pentru intrarea in posesia premiului, este datoria castigatorului sa ofere datele de contact corecte si realiste. Premiul va Ii 
ridicat de la organizatorul S.C. IT QUEST & MANAGEMENT S.R.L., din localitatea Mogosoaia, din restaurantul unde se 
gateste meniul respectiv. Organizatorul/ii nu este/sunt raspunzator/i pentru plata transportului, taxelor, asigurarilor sociale 
si/sau de sanatate, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiul oferit, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa 
aplicabil veniturilor individuate provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul S.C. IT QUEST & 
MANAGEMENT S.R.L. este obligat sa ii calculeze, sa ii retina si sa ii transfere la bugetul de stat. 
Castigatorul va ramane pe linia telefonica, pentru a stabili detaliile cu prezentatorii. 
Pentru toate premiile ~ligate, c~tigatorii trebuie sa trimita datele de contact pe e-mail: denis.ciulinarui(!Jnationalfm.ro, in 
aceeasi zi, imediat dupa castigarea concursului, cu mentiunea concurs" VACANTA CULINARA LA NATIONAL FM". 
Acordarea/livrarea premiilor cade in sarcina exclusiva a organizatorului S.C. IT QUEST & MANAGEMENT S.R.L. 

VIII. OBSERVATII 
Organizatorii nu sunt rlispunzatori de plata celorlalte cheltuieli relative la premiul c~tigat, acestea cazand exclusiv in 
sarcina c~tigatorului (transport, taxe ~i/sau alte obligatii financiare) . 
Organizatorul NATIONAL FM i~i asumli responsabilitatea numai in ceca ce prive~te prezentarea concursului. 
Organizatorul S.C. IT QUEST & MANAGEMENT S.R.L. i~i asumli responsabilitatea numai in ceca ce prive~te 
acordarea/livrarea premiului. 
Organizatorii detin toate drepturile de publicare a numelui ~i adresei c~tigatorilor, dreptul de radiodifuzare a numelui, 
adresei ~i imaginii c~tigatorilor, in orice condi\ii, rara alte consideratii sau plli\i catre c~tigatori. . . . . 
Prezentul regulament este disponibil gratuit oricarui solicitant la adresa National Fm din Bucure~ll, Str. Fabncu, nr. 46B, 
Sector 6 si la sediul social si punctul de lucru al S.C. IT QUEST & MANAGEMENT S.R.L., in mass-media, daca este 
cazul, ~i pe site-ul www.nationalfm.ro. 

S.C. ABC PLUS MEDIAS.A. 


