REGULAMENT OFICIAL AL CONCURSULUI „ Câștigă un telefon cu
superputeri!”
1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
1.1. Organizatorul concursului „Câștigă un telefon cu superputeri!” (numit în cele ce
urmează "Concursul") este SC EDITURA HAC!BD SRL, cu sediul social în București,
Calea Griviței 216, Bl. I, SC. B, Et. 11, Ap. 42, Camera 2, Sector 1, înmatriculată la Oficiul
Registrului Comerțului sub nr. J40/2110/2013, C.U.I. RO 31252741, numită în continuare
“Organizatorul”.

1.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit în
continuare "Regulamentul"), prin intermediul site-ului Internet www.facebook.com (”Siteul”). Prevederile Regulamentului sunt obligatorii pentru toţi participanţii. Prin participarea
la Concurs, fiecare participant declară că înţelege şi acceptă integral prevederile acestui
Regulament, precum şi dreptul Organizatorului de a modifica Regulamentul fără notificare
prealabilă. Orice modificare a Regulamentului va intra în vigoare la momentul postării pe
Site.
2. Perioada şi aria de desfăşurare a concursului

2.1. Concursul este organizat și se desfășoară în perioada 15.05.2015 – 08.07.2015, ora
23:59:59, pe întreg teritoriul Romaniei, în spațiul virtual aferent Site-ului, în conformitate
cu prevederile prezentului Regulament și (ii) termenii și condițiile de utilizare a Site-ului.
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica perioada Concursului sau de a decide
încetarea acestuia.
3. Dreptul de participare. Drepturi de proprietate intelectuală

3.1. La Concurs are dreptul să participe orice persoană fizică de naționalitate română, cu
domiciliul stabil sau reședință în România, care are o vârstă de minim 14 ani împliniți la
data extragerii.
3.2. În cazul în care recipientul premiului nu are drept de semnatură pe procesul verbal de
predare-primire, un tutore legal va trebui să fie prezent pentru a semna de primire.
3.3. Nu au dreptul să participe în Concurs următoarele categorii de persoane:
- angajații companiei: S.C. EDITURA HAC!BD S.R.L
- angajații oricăror companii implicate în realizarea oricăror activități legate de organizarea
și desfășurarea Concursului. De asemenea, rudele de gradul I și afinii angajaților menționați
mai sus (respectiv copii/ părinți, frați/surori, soț/soție) nu au dreptul de a participa la
Concurs.

4. Procedura promoției

4.1. Perioada concursului
Concursul va începe în data de 15.05.2015, si va dura până la 08.07.2015, ora 23:59:59.
Tragerea la sorți finală se va desfășura în data de 10.07.2015. Câștigătorul va fi anunțat pe
site și pe mail.
4.2. Mecanismul concursului
Înscrierea se va face respectând pașii următori:
- participanții trebuie să se logheze pe www.facebook.com (în cazul în care au deja cont de
utilizator) sau să își creeze cont conform formularului menționat pe această pagină și
regulilor de protecție și acces impuse de proprietarul acestui website;
- să acceseze pagina “HAC!BD” de pe Site: https://www.facebook.com/hacbd
- să acceseze aplicația “Codul din cupon”, disponibilă în partea dreaptă, imediat sub cover
photo.
- să accepte ca aplicația “Codul din cupon” să poată accesa datele personale ale
participantului.
- să completze în aplicație codul din cuponul găsit în Revistă.
Cuponul va trebui păstrat până la terminarea concursului. Acesta va trebui trimis fizic
la redacție pentru validarea câștigătorului. În cazul în care câștigătorul nu poate
prezenta cuponul cu codul câștigător, rezultatele concursului vor fi invalidate și o nouă
tragere la sorți va avea loc pentru desemnarea unui nou câștigător.
Prin înscrierea codului în aplicația “Codul din Cupon”, concurentul este implicit de acord cu
toate punctele menționate în acest regulament.
Fiecare participant va putea să înscrie mai multe coduri unice, obținute prin achiziționarea
mai multor exemplare ale revistei TFB, numărul 1.
Tragerea la sorți va fi facilitată de o aplicație software specializată (random.org), ce va avea
loc la finalul perioadei de concurs, un singur participant va intra în posesia premiului şi va fi
realizată în prezenţa unei comisii formate din reprezentanții Organizatorului și orice alte
persoane stabilite de Organizator, la sediul din Bucureşti, strada C.A. Rosetti nr. 25, etaj 5,
apt. 22, sector 2. Premiul constă în 1 telefon Samsung Galaxy S5, oferit de Orange Romania
cu valoare de 2.500 ron.
Tragerea la sorți se face pe baza codurilor unice introduse în aplicația de Facebook, de către
participanții înscriși în concurs.
Premiul concursului poate fi câștigat de participantul care îndeplinește concomitent
următoarele condiții:

- are cont de Facebook
- este persoană de naționalitate română, rezidentă în România și are peste 14 ani
- dispune de cuponul câștigător original

În situația în care câștigătorul extras nu îndeplinește cumulativ condițiile enumerate anterior
va avea loc apoi o nouă extragere.
Comentariile jignitoare, vulgare, defăimătoare, rasiste sau care amenință în orice fel
demnitatea sau integritatea morală a participanților sau vizitatorilor profilului de Facebook
pot fi șterse de către administratorul profilului fără vreun anunț prealabil.
5. Premiile și acordarea acestora

Premiile concursulului „Câștigă un telefon cu superputeri!” sunt: 1 telefon Samsung
Galaxy S5.
Valoarea totală estimată a premiilor este de 2.500 RON, valoare cu TVA. În această valoare
intră și livrarea premiului la adresa indicata de către câștigător.
Câștigătorul premiului oferit în cadrul acestei campanii nu are posibilitatea de a primi
contravaloarea în bani a premiului sau schimbarea acestuia cu alte bunuri și nici să solicite
schimbarea condițiilor campaniei.
Premiul nu este transmisibil către alte persoane. Câștigătorul va fi contactat de Organizator
prin intermediul Facebook sau prin e-mail în termen de 1 zi lucrătoare de la data validării
extragerii pentru a transmite Organizatorului datele de contact și de livrare a premiului:
numele complet, număr de telefon, adresa completă, adresa de email, alte date necesare.
Câștigătorului nu ii revine niciun fel de plată aferentă transportului premiului, aceasta fiind
suportată de SC EDITURA HAC!BD SRL, prin curier.
Premiul va fi predat doar participantului sau tutorelui legal, care se va legitima cu actele de
identitate valabile.
6. Responsabilități

Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru:
(i)Organizatorul și părțile implicate în această Campanie nu își asumă răspunderea pentru
email-urile nelivrate datorită defecțiunilor sau supraîncărcării rețelelor operatorilor de
Internet sau ca urmare a funcționării deficitare ori nefuncționării aplicațiilor utilizate de
participanți (soft și/sau hardware).
(ii)Situațiile în care premiul nu este livrat ori înmânat câștigătorului ca urmare a unor date
de identificare inexistente, false ori incorecte comunicate la înregistrare;

(iii)Organizatorii sunt responsabili să comunice gratuit condițiile de desfășurare și să
respecte prevederile regulamentului, fără a suporta costuri determinate de acțiunile
ulterioare ale câștigătorilor.
Regulamentul concursului „Câștigă un telefon cu superputeri!” este disponibil în mod
gratuit oricărui solicitant la punctul de lucru al organizatorului din Bucureşti, strada C.A.
Rosetti nr. 25, etaj 5, ap. 22, sector 2 sau în urma solicitării făcute la numarul de telefon
021/3115053. Lista câștigătorilor va fi publicată pe site-ul http:// www.facebook.com/
revistaharapalbcontinua.
Organizatorul se obligă să facă publice numele câştigătorilor şi câştigurile acordate.
7. Condiții de validitate

Pentru ca un participant sa aibă dreptul de a câștiga premiul campaniei, trebuie să
îndeplinească simultan următoarele condiții:
- are cont de Facebook
- este persoană de naționalitate română, rezidentă în România și are peste 14 ani
- dispune de cuponul câștigător original.
8. Litigii

În cazul unor potențiale litigii apărute între Organizator și participanții la Promoție, acestea
vor fi soluționate pe cale amiabilă. Daca nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale
amiabilă, părțile implicate vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente
române din București, de la sediul Organizatorului.
9. Diverse

Prin înscrierea la concursul „Câștigă un telefon cu superputeri!”, organizatorul este obligat
să facă public numele câştigătorului şi premiul acordat, iar participanții sunt de acord cu
prevederile prezentului regulament și sunt de acord ca, în cazul în care vor câștiga,
imaginea, numele, prenumele și orașul lor de reședință să fie făcute publice potrivit
legislației în vigoare. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru informațiile
eronate, incomplete, transmise cu întreruperi, transmise cu întarziere sau deformate în orice
alt mod, în urma acțiunilor utilizatorilor paginii web, a funcționării echipamentelor de calcul
ale acestora, aplicațiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite în
derularea competiției. Aceste circumstanțe se pot datora, de asemenea, dificultăților tehnice
care pot afecta funcționarea conexiunilor Internet și/sau a echipamentelor de calcul și/sau a
aplicațiilor furnizorului de Internet și/sau funcționarea defectuoasă a email-ului, fie în cazul
Facebook.com, fie în cazul participantului, cauzată de probleme tehnice și/sau de trafic
intens pe Internet, în general, sau pe pagina web, în special, sau de ambele tipuri de
probleme.

10. Încetarea înainte de termen a campaniei, forță majoră

Campania poate înceta înainte de termen, numai în cazul apariției unui eveniment ce
constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive
independente de voința acestuia, de a continua Campania sau printr-o decizie unilaterală a
Organizatorului. Pentru scopul acestui Regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment
care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv
imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, și a cărui apariție
pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin
Regulament.
Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întarzie total sau parțial executarea
Regulamentului și continuarea Concurs, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind
îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau
întarziată, conform art.1082 și 1083 C.civ. Organizatorul, dacă invocă forță majoră, este
obligat să comunice participanților la Concursul existent în termen de 5 zile lucrătoare de la
apariția cazului de forță majoră.
Tuturor participanților la concurs le sunt garantate drepturile în conformitate cu legea
677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
și libera circulație a acestor date, lege care oferă persoanelor vizate dreptul la informare,
dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor și dreptul de opoziție.
Organizatorul a luat cunoştinţă de condiţiile şi obligaţiile impuse de Ordonanţa guvernului
nr. 99 din 29 august 2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă,
republicată, precum şi de Normele de aplicare a acestei ordonanţe.

