REGULAMENT CONCURS “O VACANTA IN COSTA BRAVA CU ZBOR
DIN ORADEA by TERRA VISTA”

1. Prezentul regulament se aplică pentru concursul desfasurat in cadrul targului
de turism TOP TRAVEL, editia a IX-a, care va avea loc in perioada 16 - 18
februarie 2018, in Lotus Center, zona Carrefour. Premiul consta intr-o vacanta
gratuita pentru 2 persoane in Costa Brava, hotel de 4 stele, cu zbor din Oradea
(in perioada iunie 2018), premiu oferit de TERRA VISTA, partenerul principal al
evenimentului.
2. Concursul se adreseaza vizitatorilor TOP TRAVEL 2018. Nu pot participa la
acest concurs reprezentantii societatii TOP PRESS SRL, organizatorul
evenimentului si ai societatii comerciale mentionate la punctul 1, care ofera
premiul, si nici rudele de gradul I ale acestora.
3. Pentru a putea participa la acest concurs, vizitatorii trebuie sa completeze
toate campurile biletului de concurs pe care il primesc la standul Terra Vista.
Biletul de concurs solicita urmatoarele informatii: numele si prenumele,
adresa, numarul de telefon, si adresa de e-mail. Biletul de concurs se depune
in urna de la standul Terra Vista.
4. Castigatorul va fi desemnat prin extragerea unui bilet valid din urna de la
intrare, duminica, 18.02 – ora 19:55. Se considera bilet valid un bilet completat
cu minimum nume si prenume, respectiv numar de telefon. Castigatorul va
anuntat telefonic si numele va fi publicat in perioada imediat urmatoare
evenimentului pe www.topexpo.eu, sectiunea TOP TRAVEL, dar si in presa
oradeana online.
5. Castigatorul isi poate ridica premiul cu cartea de identitate in termen de 10
zile de la castigarea premiului, respectiv pana in 1 martie 2018, de la agentia
de turism TERRA VISTA – Piata 1 Decembrie, nr. 2, telefon (+4) 0359 446 687, email: contact@terravista.ro
6. In cazul in care castigatorul nu poate fi gasit in decursul celor 10 zile si nusi ridica premiul, acesta poate fi anulat. TOP PRESS SRL nu poate fi facut
raspunzator pentru aceste cazuri şi nici daca un castigator furnizeaza date

personale false (adresa, numar de telefon, serie si numar buletin, etc), care
conduc la imposibilitatea revendicarii unui premiu.
7. TOP PRESS SRL nu se face raspunzator de eventualele defectiuni ale
produsului sau inconveniente indicate de catre castigator.
8. Premiul castigat nu poate fi schimbat, adica inlocuit cu alte premii si nu se
poate solicita contravaloarea in bani a acestuia.
9. Prin participarea la concursuri, persoanele participante la concurs accepta
ca datele personale sa intre în baza de date TOP PRESS SRL si sa poata fi
utilizate in scopuri promotionale – anuntarea altor evenimente expozitionale
organizate in Oradea.
10. Prevederile acestui regulament se aplica de la data publicarii sale.
11. TOP PRESS SRL isi rezerva dreptul de a schimba acest regulament fara o
notificare prealabila.
Data publicării: 8 februarie 2018
Contestatiile la acest regulament se primesc la adresa de e-mail:
office@toppress.ro

