
Regulament concurs „Castiga cazare pentru 4 

persoane 2 zile la Brasov” 

1. Organizatorul concursului 

Organizatorul concursului  „Castiga cazare pentru 4 persoane 2 zile la Brasov”  este Madex SRL 

cu sediul pe Sos. Cristianului 12 Brasov CUI 12885062, telefon 0752.136.450. 

 

2. Temeiul legal 

Prezentul regulament este conform cu prevederile O.G 99/2000 privind comercializarea produselor 

si serviciilor de piata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

3. Durata concursului 

Concursul se desfasoara in perioada 10 – 27 iunie 2021, pe paginile de Facebook 

https://www.facebook.com/CasaPostavaruluiCasaAntiqua 
https://www.facebook.com/CasaAntiqua 

https://www.facebook.com/CasaPostavarului 

 

Concursul se incheie pe data de 27 iunie ora 23:59. Castigatorul va fi desemnat pe 28 iunie si va fi 

anuntat pe 29 iunie pe pagina de facebook! 

4. Termeni si Conditii 

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex 

sau religie, rezidente in Romania, care respecta conditiile si care urmeaza indicatiile prezente in 

acest regulament pentru a-si valida participarea. Nu pot participa angajati ai organizatorului sau ai 

pensiunii sau ai altor companii implicate in aceasta actiune, precum si rudele de gradul I ale 

acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrala, liber consimtita si in afara 

oricarei constrangeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare apartine in 

exclusivitate participantului care indeplineste conditiile impuse de regulament. Dreptul de participare 

la concurs este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, 

eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale. 

Pentru a putea participa la concurs, participantii trebuie sa aiba un cont de Facebook, completat cu 

o adresa de email valida si nume si prenume reale. 

Participantii vor fi cumulati de la cele 3 postari de pe cele 3 pagini de FB ale concursului, mentionate 

mai sus si se va extrage un castigator si o rezerva,in cazul in care castigatorul nu poate fi contactat 

sau nu ne contacteaza in termenul mentionat in regulament. 

5 Protectia datelor personale. 

Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 pentru protectia 

persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, 

respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, 

dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. 

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de catre participanti la inscrierea in concurs 

exclusiv in scopul anuntarii si identificarii castigatorului. 

https://www.facebook.com/CasaAntiqua
https://www.facebook.com/CasaPostavaruluiCasaAntiqua


6. Mecanismul de derulare al concursului 

Concurentii vor scrie un comentariu la această postare a concursului  în care eticheteaza 3 prieteni 

cu care isi doresc sa petreaca weekendul la Brasov. Pentru ca înscrierea în concurs să fie completă, 

el si cei 3 prieteni ai sai tag-uiți în comentariu trebuie să: 

 

Dea FOLLOW la pagina de FB https://www.facebook.com/CasaPostavaruluiCasaAntiqua 

DeaFOLLOW la pagina de FB https://www.facebook.com/CasaAntiqua 

Dea FOLLOW la pagina de FB https://www.facebook.com/CasaPostavarului 

Dea SHARE la postarea concursului. 

 

Nu vor fi acceptate in concurs comentariile ce nu indeplinesc toate conditile de inscriere stipulate 

mai sus. 

 

7. Premiul concursului 

Premiu: 2 nopți de cazare pentru 4 persoane la Casa Postavarului sau Casa Antiqua din Brasov fara 

mic dejun inclus. Castigatorul va fi pus in contact cu administratorul pensiunilor pentru a stabili de 

comun acord cu acesta, perioada disponibila de a intra in posesia premiului.  

Castigatorul are obligatia de a trimite in maxim 3 zile lucratoare dupa ce i s-a adus la cunsotiinta ca 

este castigator, o copie dupa actul de identitate si datele personale prin Facebook messenger sau 

pe email. Dupa receptionarea datelor personale, castigatorul va primi din partea noastra un voucher 

ce ii ofera 2 nopți de cazare pentru 4 persoane la Casa Postavarului sau Casa Antiqua  in intervalul 

1 iulie- 31 octombrie 

In cazul in care castigatorul nu trimite in timpul stabilit informatiile solicitate de organizator sau daca 

a furnizat date de contact eronate sau incomplete, premiul se va acorda urmatorului concurent 

extras ca si rezerva. 

Pentru a beneficia de premiu, castigatorul trebuie sa prezinte la receptia pensiunii voucerul primit de 

la noi impreuna cu actul de identitate. 

8. Dispozitii finale 

In cazul in care, in urma unor verificari ulterioare, se constata ca una sau mai multe dintre regulile de 

participare nu au fost respectate, organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage premiul acordat. 

Organizatorul isi rezerva dreptul sa modifice prezentul regulament, urmand ca aceste modificari sa 

fie aduse la cunostinta participantilor cu cel putin 1 zi inaintea intrarii in vigoare a modificarilor. 

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze 

tuturor prevederilor prezentului Regulament Oficial si ale legislatiei aplicabile din Romania. 

9. Litigii 

In cazul unor litigii aparute intre organizatorul concursului si participantii la concurs, acestea vor fi 

solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile 

implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor romane competente. 

ttps://www.facebook.com/CasaPostavaruluiCasaAntiqua%0d
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