
REGULAMENT OFICIAL AL CONCURSULUI 

 
[Vouchere in valoare de 200 lei fiecare oferite de Dechatlon Romania] 

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI 

 

 Concursul este organizat și desfășurat de ICA MEDIA SRL, cu sediul social în Medias, str Mihai 

Eminescu, Nr 1, Ap 1, având Codul Unic de Înregistrare RO 38132157, înregistrată la Oficiul Registrului 

Comerțului sub numărul J32/1329/2017, denumita in continuare organizator. 

 Participanții la concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile regulamentului oficial al 

acestuia, potrivit celor menționate mai jos (denumit în continuare "Regulament Oficial"). Regulamentul 

Oficial este întocmit și va fi făcut public prin vizitarea site-lui City-fm.ro. 

 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, 

urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după prezentarea acestor modificări pe site-urile 

menționate mai sus. 

 

SECȚIUNEA 2. ZONA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI 

 

 Concursul este promovat la radio CITY FM pe 98,3 MHZ in Sibiu si pe o raza de 40 km , si se va 

desfasura pe pagina oficială de Facebook City Fm Sibiu, în perioada 12.07.2021-03.10.2021.  

 

SECȚIUNEA 3. MECANISMUL CONCURSULUI 

 

Participarea la concursul de pe Facebook este condiționată de: 

Urmărirea contului de Facebook City Fm Sibiu si Decathlon Sibiu. 

− Trimiterea unei poze sau filmulet cu tine in timp ce faci sport, in mesaj privat pe city fm sibiu. 

− Poza trimisa de tine o sa fie publicata pe pagina oficiala de Facebook City Fm Sibiu, dupa ce 

in decurs de 5 zile (luni-vineri pana la ora 12.00) o sa strangem poze de la participanti. Din a 

cincea zi (vineri) pozele o sa fie publicate si supuse votului pana luni dimineata. Luni ora 

12.00 o sa se anunte castigatorul. 

Distribuie poza cu tine pe pagina personala si invita-ti prietenii sa te voteze. 

Poza care strange cele mai multe like-uri o sa fie cea castigatoare.  

ATENTIE- SE TINE CONT DOAR DE LIKE-URILE PRIMITE LA POZA DE PE PAGINA 

OFICIALA DE FACEBOOK A RADIOULUI CITY FM SIBIU. 

 

SECTIUNEA 4. Premiul Concursului: 

 

 Premiul concursului constă în voucher in valoare de 200 oferit de Dechatlon Romania. 

 Participarea la concursul de pe Facebook este condiționată de: 

 

− Aprecierea paginii de Facebook City fm Sibiu 

− Aprecierea paginii de Facebook Decathlon Sibiu  

− Trimitere unei poze sau filmulet cu tine in timp ce faci sport. 

− Distribuirea publică a postări pe profilul participantului. 

 

 Valoarea totala a premiilor oferite de Dechatlon Romania este de 2600 lei. Premiile acordate nu se 

pot converti în bani. 

Organizatorul va extrage 1 câștigător saptamanal incepand cu data de 19.07.2021 iar dupa  aceasta data in 

fiecare zi de luni pana la sfarsitul concursului, in urma verificarii daca acesta a urmat toti pasii 

concursului. 

 Câștigătorii premiului vor fi anunțați printr-o postare pe Facebook, imediat după extragere. 

 Premiul va fi pus la dispoziția câștigătorului la sediul Decathlon Sibiu. Castigatorul se prezinta cu 

cartea de indentitate pentru revendicarea premiului. 

 După desemnarea și validarea câștigătorilor, organizatorul va proceda la încheierea unui proces-



verbal în care se vor consemna: 

Data și locul desfășurării extragerii. 

Numele și prenumele persoanelor care au participat din partea organizatorului. 

Numele și prenumele câștigătorilor. 

Valoarea premiului acordat. 

Procesele-verbale de predare-primire a premiilor se vor semna de către un reprezentant al  

organizatorului și de către câștigători.  

În cazul în care câștigătorul nu este eligibil sau nu indeplineste toate cerintele din regulament (nu se poate 

identifica sau nu este interesat de premiu) pentru intrarea în posesie a premiului, timp de 3 zile de la 

extragere, se va contacta al doilea participant cu cel mai mare numar de voturi. În cazul în care 

câștigătorul de rezervă nu îndeplinește condițiile prevăzute la prezentul alineat (cu privire la identificare 

și interes pentru ridicarea premiilor) premiile se anulează și vor rămâne în proprietatea Organizatorului. 

 Câștigătorul trebuie să trimită un mesaj privat care să conțină datele de contact pentru a putea face 

posibilă identificarea acestuia. După depășirea termenului mai sus menționat, câștigătorul nu mai poate 

revendica premiul. 

 

SECȚIUNEA 5. RESPONSABILITATE 

 

 Prin participarea la concurs, toți participanții și eventualii câștigători sunt de acord și se obligă să 

respecte și să se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de Organizator prin prezentul 

Regulament Oficial, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală și exclusivă a participanților 

și eventualilor câștigători, prin excluderea lor. 

 

SECȚIUNEA 6. DREPTUL DE PARTICIPARE 

 

 Concursul este deschis participării tuturor persoanelor fizice, cu vârste peste 14 ani, (care pot să se 

înscrie prin reprezentanții legali, care se vor legitima prin acte doveditoare) cu domiciliul/ reședința/ 

sediul în România care se înscriu la concursul organizat pe pagina de Facebook city fm sibiu. 

 Nu pot participa la Concurs angajații Organizatorului concursului, sc ICA MEDIA srl, precum și a 

membrilor familiilor acestora (copii, părinți, soț/soție). 

 Concurentii care au participat dar nu au castigat, se pot inscrie in continuare, urmand pasii 

concursului. 

 Concurentii care au fost desemnati castigatori pe parcursul concursului, nu mai au dreptul sa se 

inscrie. 

 

 SECȚIUNEA 7. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE 

 

 Prin prezentul Regulament oficial Organizatorul se obligă să respecte prevederile legislației 

privind protecția datelor cu caracter personal inclusiv, în mod special, prevederile Regulamentului (UE) 

2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. 

 Pentru implementarea prezentei campanii, în scopurile specificate mai jos, Organizatorul 

prelucrează, în calitate de Operator, date cu caracter personal. 

Categorii de persoane vizate: 

 -câștigători. 

Date cu caracter personal prelucrate: 

 -nume; 

 -prenume; 

 -adresă livrare; 

 -număr de telefon fix sau mobil. 

 

 ICA MEDIA SRL 

sponsor principal Dechatlon Romania 

 

 

 



 

 


