
REGULAMENTUL OFICIAL 

“Super Concurs Aventurescu” 

 

I. ORGANIZATOR 
I. 1. Organizatorul concursului este aventurescu.ro cu sprijinul sponsorilor sai: Croaziere.co, 
Vola.ro si Domeniul Mikes, Zabola. 
 
II. DURATA CONCURSULUI 
II. 1. Concursul se desfasoara intre 04.04.2017 ora 10:00 si 23.04.2017 ora 23:59 organizat pe 
pagina de Facebook , Instagram si pagina web Aventurescu.ro. 
Concursul va fi organizat pe intreg teritoriul Romaniei prin intermediul site-ului web 
Aventurescu.ro, a paginii oficiale de Facebook si Instagram Aventurescu. 
 
III. DREPTUL DE PARTICIPARE 
III. 1. Are drept de participare orice persoana fizica cu domiciliul sau resedinta in Romania. 
III. 2. Pentru a putea participa la concursul Aventurescu, persoanele interesate trebuie sa 
indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: 
a) Sa aiba varsta de minim 18 ani impliniti anterior datei de inscriere; 
b) Sa detina cont de Facebook; 
c) Pentru concursul organizat pe Facebook, sa comenteze la postarea concursului cu hashtag-ul 
“AventurescuTeTrimiteÎnVacanță”.  
d) Sa se aboneze la newsletter-ul Aventurescu. 
III. 3. Nu pot participa la acest concurs administratorii site-ului aventurescu.ro si alte persoane 
implicate in organizarea si desfasurarea concursului. 
III. 4. Un participant se poate inscrie la concurs o singura data si de pe un singur cont de 
Facebook. 
III. 5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula inscrierea oricarui Participant care nu respecta 
Regulamentul sau care este suspectat de frauda, fara a avea obligatia de a o demonstra cu 
probe. 
 
IV. MODUL DE DESFASURARE 
IV. 1. Concursul se desfasoara numai online site-ul aventurescu.ro, pe pagina de Facebook 
„Aventurescu” si pe pagina de Instagram “Aventurescu”. 
IV. 2.Pentru a se putea inscrie, participantii trebuie sa aiba sau sa isi creeze in perioada indicata 
la art. II.1. un cont in aplicatia „Facebook”si sa aiba o adresa de email valabila. 
IV. 4. Pentru concursul organizat pe Facebook, participantii vor accesa pagina de Facebook a 
Organizatorului si pagina oficiala a concursului.   
IV. 4. Dupa incheierea concursului, Organizatorul va selecta trei castigatori din toti Participantii; 
 



 
IV.5. Castigatorii vor fi desemnati dintre utilizatorii care au comentat la postarea de pe 
Facebook conform conditiilor prezentate anterior cu verificarea daca sunt abonati la 
newsletter. 
IV.6.1. Castigatorii vor fi desemnati, prin tragere la sorti online, electronica. 
IV.6.2. Rezultatele extragerii vor fi publicate pe pagina concursului de pe site-ul aventurescu.ro 
si pe pagina de  Facebook a Organizatorului in termen de 3 zile de la sfarsitul concursului. 
IV.7. Organizatorul se obliga sa faca publice, pe pagina de Facebook „Aventurescu.ro”, numele 
castigatorilor si castigurile acordate. In situatia in care castigatorii refuza sa accepte premiul 
castigat, respectivul premiu nu va fi inlocuit cu un alt premiu sau beneficiu si nici nu se va 
acorda contravaloarea premiului in bani, ramanand in posesia Organizatorului. 
IV.8. Utilizatorii care nu indeplinesc conditiile de inscriere si participare mentionate in 
Regulament vor fi eliminati de catre Organizator. 
IV.9. Organizatorul isi rezerva dreptul de a proceda, ulterior incheierii concursului, la validarea 
datelor cu care s-au inscris utilizatorii si de a-i elimina de la tragerea la sorti, sau de a anula 
decizia prin care un utilizator este desemnat castigator, in conditiile in care respectivul 
castigator este suspectat de frauda sau in cazul utilizatorilor care s-au inscris pe baza unor 
conturi create de pe adrese temporare, provizorii, care expira automat dupa o perioada 
determinata de timp sau conturi care nu le apartin. 
 
V. DESCRIEREA PREMIILOR ACORDATE 
V1 
 

1 x Croazieră de 5 zile în Mediterană pentru 2 persoane cu Croaziere.co și Costa 
Pacifica în valoare de 600 euro 
 
Croaziere.co este reprezentant direct al companiilor de croazieră. 
 
Îmbarcare: 20 septembrie 2017 din portul Savona (langa Milano) 
 
Condiții premiu: 
Croaziera de 5 zile cu Costa Pacifica pentru 2 persoane in cabina interioara dubla. Premiul include 
croaziera cu cele 3 mese principale + gustari intre mese, bauturi (cafea, apa, ceai, sucuri naturale) 
pe perioada micului-dejun si a pranzului in zona de self serrvice, taxele portuare si activitati la 
bordul vasului. 
 
Premiul nu include:  
Biletul de avion către Milano (aproximativ 40-60 euro), transferul Milano-Savona, tipsul 
(gratuitățile) la bord (10 euro/pers/zi). 
 
Itinerariul croazierei este urmatorul: 
 

http://https/croaziere.co
https://croaziere.co/


 
 

1 x Voucher de la Vola.ro în valoare de 300 euro pentru achiziționarea unui city 
break în una dintre destinațiile disponibile pe site-ul Vola.ro. 
 
 Vola.ro  este agenția de turism online care te ajută să îți plănuiești călătoriile într-un mod sigur și 

ușor. 

Conditii premiu: 

Voucher-ul se poate folosi o singură dată în perioada Mai-Octombrie 2017 și se aplică în momentul 

rezervării online pentru orice destinație disponibilă pe site-ul Vola.ro.  

Voucher-ul poate fi folosit o singura data la rezervarea a unei vacante pentru 1 sau mai multe 

persoane. 

 
 1 x Experienta de 2 nopti pe Domeniul Mikes din Zabala 
 

Calca pe urmele nobilimii și rasfața-te de luxul oferit de Domeniul Mikes din Zabala. 

Casa de oaspeti The Machine House te așteapta cu camere open-space dotate cu cada tip insula, 

dusuri-vitrina de 2 persoane si semineu in camera ca sa nu-ti lipseasca nimic. 

 

Conditii premiu: 

Perioada in care se pot utiliza cele 2 nopti oferite in acest concurs este aprilie-iunie 2017, 

septembrie-decembrie 2017, intre duminica si joi (inclusiv cu check-out vineri) cu exceptia 

perioadelor speciale de sarbatoare (Paste, 1 Mai, Rusalii, Sf. Andrei, Ziua Naționala si Revelion). 

 

Camerele disponibile sunt GREEN, RED, BLUE si YELLOW. Rezervarea poate fi flexibila (se poate 

schimba data) daca se anunta cu cel putin 3 saptamani inaintea sejurului. 

https://vola.ro/
http://www.zabola.com/
http://www.zabola.com/


 

Serviciile incluse sunt: 

Cazare 2 nopti cu mic-dejun, welcome drink, Wi-Fi, parcare, barca pe lac, biciclete pe domeniu. 

 
V.2. Nu se acorda contravaloarea in bani a premiilor. 
V.3. Premiile revin numai Participantilor desemnati castigatori si nu pot fi transmise unor terte 
persoane. 
 
VI. ACORDAREA PREMIILOR 
 
VI.1.1. Castigatorii vor fi desemnati prin tragere la sorti online, realizata pe 
platforma www.commentpicker.com 
VI.1.2. In cazul in care realizarea extragerii castigatorilor pe platforma 
web  www.commentpicker.com nu va fi posibila din cauza unor eventuale probleme tehnice 
independente de Organizator, extragerea va fi efectuata intr-o data anuntata ulterior, dar nu cu 
mai mult de 14 zile de la data initiala. 
VI.2.1. Castigatorii vor fi contactati de catre un reprezentant al Organizatorului prin mesaj 
privat, transmis pe conturile personale de Facebook, in vederea validarii adresei de email cu 
care s-a inscris la newsletter si in vederea oferirii tuturor detaliilor pentru intrarea in posesie a 
premiului. 
VI.2.2. In cazul in care castigatorul concursului organizat pe pagina de Facebook a 
Organizatorului nu va putea fi contactat sau nu va raspunde pana cel tarziu la data de 
29.04.2017, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai acorda premiul respectivului 
castigator. Astfel, va fi desemnat castigator, urmatorul participant aflat pe o pozitie inferioara, 
in urma tragerii la sorti. 
 
VII. CONDITII DE VALIDARE A CASTIGATORILOR 
 
VII.1. Pentru a fi validat drept castigator, participantul trebuie sa indeplineasca cumulativ 
conditiile descrise in sectiunile anterioare ale Regulamentului.  
VII.2.1.Din dorinta de a nu prejudicia nici o persoana care doreste sa participe la prezentul 
concurs, Organizatorul isi rezerva dreptul de a efectua verificari in ceea ce priveste corecta 
participare. 
VII.2.2. In cazul in care, in urma verificarilor desfasurate de Organizator, rezulta ca exista 
participanti care incearca sau au incercat sa fraudeze procesul de inscriere, Organizatorul poate 
sa le restrictioneze participarea la concurs pe toata durata acesteia si/sau sa le retraga dreptul 
la premiul obtinut ca rezultat al activitatii lor neconforme. 
 
VIII. LIMITAREA RASPUNDERII 
 
VIII.1. Inscrierile inainte sau dupa perioada mentionata in Regulament, nu vor fi luate in 
considerare. 



VIII.2. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte 
probleme la inscrierea la concurs, cauzate de furnizorul de internet sau conexiunea la internet a 
persoanei care doreste sa se inscrie. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa 
intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale furnizorului de internet sau blocarea accesului 
intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita inscrierea la 
eveniment in perioada de desfasurare a acestuia. 
VIII.3. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru situatiile in care castigatorul isi pierde 
dreptul de a utiliza serviciile oferite de Facebook pe durata concursului. In acest caz, 
participarea acestuia va fi invalidata. 
 
IX. INFORMAREA PARTICIPANTILOR 
X.1. Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, 
putand fi consultat pe site-ul www.aventurescu.ro, pagina oficiala a concursului. 
 
X.2. Prin participarea la prezentul concurs, participantii sunt de acord sa primeasca informatii, 
oferte de vacante si promotii prin email newsletter. 
 
XI. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI 
XI.1. Pentru scopul acestui regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi 
controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din 
urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul regulament. In 
categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, 
inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare 
care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului. 
XI.2. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice situatii ce ar putea rezulta din 
folosirea de catre o alta persoana decat participantul a adresei de e-mail ori a contului sau de 
Instagram sau Facebook. 
 
XII.TAXE SI IMPOZITE 
Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu premiile acordate 
revin exclusiv in sarcina exclusiva a castigatorilor. 
 
XIII. DISPOZITII FINALE 
XII.1. Prin inscrierea la concursul „Super Concurs Aventurescu” participantii sunt de acord cu 
prevederile prezentului regulament. 
XII.2. Aventurescu.ro isi rezerva dreptul sa modifice prezentul Regulament prin act aditional ori 
de cate ori este necesar, cu publicarea actului aditional, respectiv. 
XII.3. Acest concurs NU este sponsorizat, asociat sau administrat de către Facebook. Prin 
participarea la acest concurs, întelegi și esti de acord că furnizezi informații administratorul 
acestei pagini, NU către Facebook. 
 
 

http://www.aventurescu.ro/

