
 

REGULAMENT CONCURS 

“Vrei să călătorești spre Bruxelles, TUI Fly te ajută!” 

 

 

Art.1. Organizatorul concursului 

Concursul “Vrei să călătorești spre Bruxelles, TUI Fly te ajută!” este organizat de 

Aeroportul “Ștefan cel Mare Suceava” în parteneriat cu TUI Fly Belgium și administrat de către 

S.C EcomDigital SRL (denumiti în continuare “Organizator”). Concursul se derulează în 

conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul 

își rezervă dreptul de a modifica sau de a schimba prezentul regulament pe parcursul derulării prin 

întocmirea unui act adițional la prezentul regulament. 

 

Art. 2. Locul de desfășurare și durata concursului 

Concursul se desfășoară în mediul online, pe pagina de Facebook Aeroportul Ștefan cel 

Mare  Suceava https://www.facebook.com/AeroportulStefancelMareSuceava, în  perioada 07- 

27.04.2021 (inclusiv). 

 

Art. 3. Dreptul și condițiile de participare 

Concursul este deschis participării tuturor persoanelor fizice, cu vârsta de minimum 18 ani 

(împliniți până la data începerii Concursului), care respectă termenii și condițiile prezentului 

Regulament Oficial (denumiți în continuare „Participanți”). Nu pot participa angajații 

Organizatorului. Fiecare participant se poate înscrie o singură dată, iar câștigătorul nu va putea 

solicita contravaloarea în bani a premiului câștigat, ori înlocuirea acestora cu alte bunuri. 

Participarea implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului 

Regulament Oficial.  

 

Art. 4. Mecanismul concursului 

Cei care vor să participe la concurs trebuie să aibă un cont pe reţeaua de socializare 

Facebook. Contul de Facebook trebuie să fie mai vechi de 30 de zile.  

Pentru a participa la concurs trebuie să îndeplinească următoarele cerințe: 

1. Să dea Like paginiilor de Facebook Aeroportul Ștefan cel Mare Suceava 

https://www.facebook.com/AeroportulStefancelMareSuceava  si  TUI Fly Belgium 

https://www.facebook.com/TUIflyBelgium ; 

2. Să distribuie PUBLIC postarea cu concursului pe pagina personală de Facebook; 

3. Să lase un Comentariu la postarea cu concursul în care să eticheteze 3 prieteni. 

 

Organizatorul îşi rezevă dreptul de a şterge comentariile obscene sau alt gen de texte care 

promovează violenţa, limbaj neadecvat sau apartenenţe politice etc 

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu valida înscrierea în concurs a ultizatorilor ce nu respecta 

cerinţele concursului.  

https://www.facebook.com/AeroportulStefancelMareSuceava
https://www.facebook.com/AeroportulStefancelMareSuceava
https://www.facebook.com/TUIflyBelgium


Organizatorul îşi rezervă dreptul de a elimina de pe pagina intervenţiile şi utilizatorii care generează 

conversaţii neconforme referitoare la concurs, ignorând prevederile prezentului regulament sau 

având în mod repetat solicitări în afară prevederilor prezentului regulament. 

Un participant poate fi descalificat (prin opţiunea de ştergere a informaţiilor publicate de utilizator) 

în orice moment dacă Organizatorul observă orice fel de comportament considerat nepotrivit cu 

concursul şi prezentul regulament. 

Organizatorul consideră înscrierea la concurs ca o acceptare implicită a acestui regulament şi 

consideră orice date cu privire la participant adevărate şi corecte. 

În cazul descoperirii oricăror neconcordanţe referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va 

considera respectiva participare validă. 

 

Art.5. Premiul concursului 

Premiul oferit în cadrul acestui concurs constă intr-un pachet de bilete de avion pentru 2 

persoane pe destinatia aeriana Suceava-Bruxelles- Suceava (inclusiv bagajele și toate taxele de 

aeroport incluse, nerambursabil in numerar, valabil exclusiv pentru rezervarile online de pe site-ul 

https://www.tuifly.be  pentru perioada 01/05 - 30/09.2021). 

 

Art.6. Alegerea caștigătorului 

Câștigătorul va fi ales pe data de 28.04.2021 aleatoriu cu ajutorul softului comment picker. 

Dacă persoana declarată câştigătoare nu confirmă primirea informaţiilor despre câştig şi nu trimit 

datele de verificare a identităţii lor conform indicaţiilor organizatorului în momentul afişării 

câştigătorilor în termen de maximum 24 de ore de la data afişării rezultatului concursului, premiul 

câştigat de persoana în cauză vor fi anulat. 

 

După validarea sa, acesta va fi anunțat public printr-un share la postarea inițială de concurs și 

menționarea numelui său în textul postării respective. Prin furnizarea informațiilor solicitate, 

câștigatorul acceptă implicit premiul și își exprimă acordul în legatură cu anunțarea sa ca și 

câștigator, prin publicarea numelui și a prenumelui pe pagina de socializare a Organizatorului. 

 

Art.7. Încetarea concursului 

Prezentul Concurs poate înceta si în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă 

majoră*, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de 

a o continua. *Forţă Majoră, convenită ca fiind evenimentul imprevizibil şi de neînlăturat, petrecut 

după intrarea în vigoare a prezentului Regulament Oficial şi care împiedică partea sau părţile să-şi 

îndeplinească obligaţiile contractuale, exonerează de răspundere partea care o invocă, pe durata de 

existenţă a cazului de Forţă Majoră. În cazul în care invocă forţă majoră, Organizatorul este obligat 

să comunice existenţa acestuia participanţilor la Concurs, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la 

apariţia cazului de forţă majoră. 

Art.8. Litigii 

Dacă apar litigii între Organizator și participanții la Concursul intitulat “Vrei să călatorești 

spre Bruxelles, TUI Fly te ajută!”, acestea se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este 

posibil, atunci litigiile vor fi soluționate de către instanțele judecătorești române competente. 

 

Art.9. Protecția datelor cu caracter personal 

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind prelucrarea datelor 

cu caracter personal (GDPR) organizatorul are obligația de a prelucra datele în condiții de siguranță 

și numai pentru scopurile prezentate în acest document. Prin participarea la Concurs, Participanții 

își exprimă acordul în mod expres și neechivoc ca datele lor cu caracter personal să intre în baza de 

date a Organizatorului în vederea atribuirii premiului. 

https://www.tuifly.be/

