
REGULAMENTUL CONCURSULUI  
 

„Pariază pe kilometri!” 
 
 
Art. 1 Organizator  
 
 MEDIAFAX GROUP SA  cu sediu în Bucureşti, Str. Aurel Vlaicu, nr 62-66, etaj 6, camera 42, Sector 2,  CUI: RO 
27189522, Nr. Inregistrare Registrul Comertului: J40/6876/2010. 
 
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfaşurării concursului, cu 
menţiunea că eventualele modificări vor fi aduse la cunoştinţa participantilor şi a publicului cu cel puţin 24 
de ore înainte de a intra în vigoare. Participanţii şi publicul vor fi înştiinţaţi prin intermediul paginii de web pe 
care este publicat prezentul Regulament. 
 
Art. 2 Durata concursului si aria de desfasurare 
 
Concursul „Pariază pe kilometri!” se derulează în perioada  16 august – 10 septembrie 2012, iar 
desemnarea câştigătorilor se va face pe 11 septembrie 2012. Concursul are valabilitate pe intreg teritoriul 
Romaniei. 
 
Art. 3 Conditiile de participare 
 
Concursul se desfăşoară exclusiv pe Internet, pe pagina de Facebook a site-ului Descopera.ro, la adresa: 
https://www.facebook.com/DESCOPERA.ro/app_338069109605828 
 
Are drept de participare orice vizitator care îndeplineste toate condiţiile de mai jos: 
 

 este cetăţean român sau cetăţean străin rezident în România  
 accesează în intervalul de concurs adresa 

https://www.facebook.com/DESCOPERA.ro/app_338069109605828 şi foloseşte aplicaţia de 
concurs completând formularul de participare şi estimând distanţa liniară dintre Bucureşti şi 10 
oraşe ale lumii alese aleatoriu 

 a dat Like pe Facebook paginii http://www.facebook.com/Descopera.ro înainte sau pe durata 
concursului şi şi-a menţinut opţiunea şi la data desemnării câştigătorilor 

 este de acord cu publicarea numelui pe pagina web dedicată concursului, în cazul în care este 
desemnat câştigător al concursului 

 este de acord să i se posteze pe peretele lui din reţeaua socială Facebook rezultatul obţinut în 
cadrul concursului 

 confirma ca a citit si a inteles prezentul Regulament Oficial si ca este de acord in totalitate cu 
termenii si conditiile precizate de acesta. 

 
Nu pot participa la această promoţie angajaţii Mediafax Group, precum şi rudele de gradul I ale acestora, 
soţii / soţiile lor. 
Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situaţia în care o persoană furnizează date sau 
informaţii false, eronate sau necorespunzatoare în completarea datelor personale. 
 
Art.4 Protecţia datelor personale 
 
Tuturor participanţilor le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecţia 
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, 
respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opozitie, dreptul de 
a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei. 
 



Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanţi la înscrierea în concurs exclusiv în 
scopul anunţării şi idetificării câştigătorului. 
 
 
Art. 5. Mecanismul concursului 
 
Utilizatorii vor afla de concurs de pe site-ul www.descopera.ro, din machete în presă şi din bannerele de 
promovare. 
 
Pentru a participa, utilizatorii trebuie să fi dat Like paginii http://www.facebook.com/DESCOPERA.ro până la 
momentul începerii concursului.  
 
Participanţii trebuie să urmeze paşii de mai jos: 
 

- să intre în aplicaţia Pariază pe kilometri! ce poate fi accesată din pagina de Facebook a site-ului 
Descopera.ro 

 
- să completeze toate câmpurile formularului de participare cu date corecte şi complete 

 
- să permită aplicaţiei să posteze mesaje pe peretele lor din reţeaua de socializare Facebook  

 
- să estimeze cât mai corect si contra cronometru distanţa liniară dintre Bucureşti şi 10 oraşe; Pentru 

fiecare răspuns, userul primeşte un anumit număr de km în Planul personal de zbor. Cu cât 
răspunsurile sunt mai apropiate de adevăr, cu atât participantul va primi un număr mai mare de 
kilometri în Planul lui de zbor 

 
- în funcţie de numărul de km pe care un participant îi acumulează în Planul lui de zbor, acesta va 

intra în tragerea la sorţi pentru bilete de avion pentru una din urmăroarele destinaţii: Praga, Paris, 
Barcelona. Cu cât numărul de km din Planul de zbor e mai mare, cu atât participantul va intra în 
tragerea la sorţi pentru o destinaţie mai îndepărtată.  

             
            Astfel: 
 

- între 100 şi 1078 km acumulaţi în Planul de zbor, participanţii intră în tragerea la sorţi pentru bilete 
de avion către Praga 

 
- între 1079 şi 1872 km acumulaţi în Planul de zbor, participanţii intră în tragerea la sorţi pentru bilete 

de avion către Paris 
 

- peste 1872 km acumulaţi în Planul de zbor, participanţii intră în tragerea la sorţi pentru bilete de 
avion către Barcelona 

 
- Participantul care, până la finalul concursului, va acumula cel mai mare număr de km în Planul lui 

de zbor din cadrul aplicaţiei, va câştiga făra tragere la sorţi 2 bilete de avion cu destinaţia 
Amsterdam 

 
- Un participant poate parcurge aplicaţia o singură dată, dar îşi poate creşte numărul de km din 

planul lui de zbor invitând alţi prieteni de pe Facebook care să parcurgă aplicaţia. Numărul de km 
obţinuţi de prietenii care intră în concurs din invitaţia de pe Facebook trimisă de un participant, se 
adaugă automat şi în Planul de zbor al participantului care a iniţiat invitaţia.  

 
Premiile concursului constau în câte 2 bilete de avion pentru destinaţiile Praga, Paris, Barcelona acordate 
prin tragere la sorţi şi 2 bilete de avion pentru Amsterdam acordate fara tragere la sorţi.  
 



Fiecare participant va intra în tragerea la sorţi o singură dată, pentru o singură destinaţie, în funcţie de 
numărul de km acumulaţi în Planul lui de zbor. Câştigătorul biletelor la Amsterdam nu va intra şi la tragerile 
la sorţi.  
 
 
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a descalifica participanţii supectaţi că au încercat să fraudeze, fără a fi 
nevoit să acorde explicaţii suplimentare, precum şi participanţii ale căror date înscrise în formularul de 
participare sunt incorecte sau incomplete. 
 
 
Art. 6. Premiile concursului 
 
Premiile concursului sunt următoarele: 
 

- 2 bilete de avion cu destinaţia Praga – se acordă prin tragere la sorţi la care participă toţi 
utilizatorii care la finalul concursului au în Planul de zbor între 100 şi 1 078 km. 

 
- 2 bilete de avion cu destinaţia Paris – se acordă prin tragere la sorţi la care participă toţi 

utilizatorii care la finalul concursului au în Planul de zbor între 1 079 şi 1872  km. 
 

- 2 bilete de avion cu destinaţia Barcelona – se acordă prin tragere la sorţi la care participă toţi 
utilizatorii care la finalul concursului au în Planul de zbor 1873  km sau peste 

 
- 2 bilete de avion cu destinaţia Amsterdam – se acordă fără tragere la sorţi participantului care, 

la finalul concursului, a acumulat cel mai mare număr de km în Planul lui de zbor).  
 
Biletele de avion oferite ca premiu se vor putea utiliza astfel: 

- rezervarea se va face în limita locurilor disponibile, cu minim 30 de zile înaintea plecării 
- perioada rezervării trebuie să includă un weekend la destinaţie (noaptea de sâmbătă trebuie  

petrecută la destinaţie) 
- nu se va rambursa contravaloarea biletelor în cazul în care câştigătorul nu poate să  

călătorească 
- biletele câştigate trebuie utilizate până cel târziu 31 decembrie 2012 
- biletele câştigate vor putea fi utilizate fie de către participant, fie de către o altă persoană 

desemnată de acesta 
- câştigătorii vor comunica Organizatorului data plecării dorită şi numele călătorilor, iar acesta va face 

o rezervare pentru respectiva dată sau, dacă nu sunt locuri disponibile (în sistemul de rezervări 
folosit de Organizator), pentru o dată cât mai apropiată stabilită de comun acord cu câştigătorul 

- Organizatorul îşi rezervă dreptul de a alege compania aviatică cu care se va efectua zborul 

Valoarea totală a premiilor este de aproximativ 1600 Euro. Valoarea variază în funcţie de data la care 
câştigătorii decid să beneficieze de biletele de avion şi de momentul la care se va face rezervarea.  
 
Organizatorul nu va oferi castigatorilor contravaloarea premiilor in bani. 
 
Art. 7. Desemnarea si anuntarea castigatorilor 
 
Desemnarea câştigătorilor va avea loc în data de 11 septembrie 2012.  
 
Tragerea la sorţi pentru biletele de avion la Praga, Paris şi Barcelona se va face electronic, folosind un 
website specializat. În cadrul tragerii la sorţi se vor desemna şi câte 2 rezerve pentru fiecare premiu. 
Rezervele vor putea intra în posesia premiilor în ordinea extragerii, însă numai în situaţia în care 
câştigătorul iniţial nu va putea fi contactat în timp util şi va fi descalificat.  
 



Câştigătorilor li se va aduce la cunoştinţă rezultatul concursului în 24 de ore dupa încheierea tragerii la sorţi 
prin e-mail sau telefonic, în baza datelor funizate în formularul de concurs. De asemenea, numele 
câştigătorilor vor fi afişate pe pagina de Facebook a site-ului Descopera.ro. 
 
Validarea câştigătorilor se va face pe baza copiei cărţii de identitate sau a buletinului, iar datele trebuie să 
coincidă cu cele din formularul de participare, în caz contrar participantul fiind descalificat.  
 
Câştigătorii au la dispoziţie  72 de ore pentru a trimite Organizatorului informaţiile solicitate de către acesta. 
Dacă persoanele desemnate câştigătoare nu trimit datele solicitate în intervalul menţionat sau dacă nu pot 
fi contactaţi în 72 de ore din motive care nu ţin de Organizator, aceştia vor fi descalificaţi, iar premiile se vor 
rezervelor în ordinea extragerii lor.  
 
Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunţării câştigătorilor din motive care nu ţin de el. 
 
Câştigătorii vor intra în posesia voucher-elor pentru excursii pe email sau prin poştă. Premiile vor fi 
expediate prin posta / curier, numai la adrese de pe teritoriul Romaniei.  
 
Art. 8. Informarea publicului 
 
Regulamentul concursului este disponibil spre consultare, în mod gratuit, pe site-ul www.descopera.ro, dar 
şi prin solicitare pe adresa Organizatorului. Participarea la acest concurs implică obligativitatea respectării 
prevederilor prezentului regulament. 

Art. 9. Întreruperea concursului 

Concursul va putea fi întrerupt doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu 
înainte ca acesta să anunţe publicul prin intermediul site-ului Gândul.info. 

Art. 10. Taxe si impozite aferente 

Organizatorul Concursului nu este răspunzător de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligaţii financiare 
legate de premiile oferite, acestea fiind în sarcina persoanelor câştigătoare, cu excepţia impozitului datorat 
conform legii pentru veniturile obţinute din Concurs, impozit pe care Organizatorul campaniei publicitare 
este obligat să îl calculeze şi să îl plătească în beneficiul câştigătorilor. 
 
Art. 11. Litigii 
 
În cazul unor litigii apărute între SC MEDIAFAX GROUP SA şi participanţii la concurs, acestea vor fi 
soluţionate pe cale amiabila. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, pârţile implicate în 
litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor române competente. 


