
Regulament concurs Vara Făgărașului 

 

Concursul Vara Făgărașului se desfășoară în perioada 7 iunie 2021 – 27 iunie 2021.  

 Orice membru al comunității Țării Făgărașului este îndemnat să posteze pe conturile personale de 

Facebook sau de Instagram un videoclip, prin care să arate unicitatea satului sau locului lor și să-i 

îndemne pe turiști ca vara asta să vină în Țara Făgărașului. Postările trebuie să fie publicate în 

Feed, să fie însoțite de haștagul oficial al campaniei #VaraFagarasului, de un tag spre pagina Țara 

Făgărașului (https://www.facebook.com/centruregional sau 

https://www.instagram.com/tara.fagarasului) și de mesajul ”Vara asta, hai în Țara Făgărașului!”. 

Pentru a fi luate în calcul, toate videoclipurile vor fi trimise, ulterior postării, spre Asociația Țara 

Făgărașului la adresa de mail: tara.fagarasului@yahoo.com. Cele mai vizualizate 5 videoclipuri de 

pe Facebook și cele mai vizionate 5 videoclipuri de pe Instagram vor intra în Marea Finală, unde 

fondatorii Călător în Bascheți, Laura Vereha și Sebastian Secan, vor desemna, prin jurizare, marele 

câștigător. 

Participanții la concurs sunt obligați să respecte toți termenii și condițiile prezentului Regulament, 

menționate mai jos. Regulamentul este public pe site-ul tarafagarasului.com, fiind disponibil 

oricărui participant pe toată perioada de desfășurare a concursului. 

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, urmând ca aceste modificări 

să intre în vigoare dupa anunțul prealabil de prezentare a acestor modificări pe site-ul 

tarafagarasului.com. La acest Concurs pot participa doar persoane fizice, cetățeni români. 

Înregistrarea va fi transmisă pe adresa de e-mail tara.fagarasului@yahoo.com pana la data de 27 

iunie 2021, inclusiv.  

Participarea la acest concurs nu este condiționată de vreo achiziție de produs sau vreo sumă de 

bani. Concursul nu este organizat, sponsorizat, garantat sau nu are nicio altă formă de asociere cu 

compania Facebook.  

Premiul oferit constă în filmarea și editarea unui videoclip profesionist, de înaltă calitate, la locul 

promovat de câștigător și este oferit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară - Țara 

Făgărașului. Acesta va fi postat, ulterior, pe rețele sociale Călător în Bascheți și Țara Făgărașului, 

câștigătorul beneficiind astfel de promovare gratuită pe una dintre cele mai prestigioase platforme 

de călătorii din România.  Premiul nu poate fi schimbat cu contravaloarea lui în bani sau alte 

produse ori servicii decât cele comunicate inițial. Mecanismul concursului este comunicat și în 

postările pe ,,peretele’’(wall-ul) paginii de Facebook www.facebook.com/centruregional/. 

Condițiile de participare trebuie respectate. 

Câștigătorul va fi contactat de către un reprezentant legal al A.D.I. Țara Făgărașului, în zile diferite, 

la intervale orare diferite pentru a se realiza următoarele: indentificarea, validarea și comunicarea 

modalității de primire și folosire a premiului. Răspunsul este așteptat în termen de 5 zile 

calendaristice. În situația în care , la momentul validării, câștigătorul declară că nu acceptă premiul 

sau nu poate fi contactat conform celor menționate mai sus, acesta va fi decăzut din drepturi, 

https://www.facebook.com/centruregional
mailto:tara.fagarasului@yahoo.com
http://www.facebook.com/centruregional/


urmând a se apela la rezerve în ordinea desemnării lor. În faza validării: câștigătorul va comunica 

operatorului datele personale pentru validare. Datele personale necesare validării telefonice sunt: 

nume și prenume, un număr de telefon, adresa și localitatea de reședință. În faza recepționării 

premiului, câștigătorul trebuie să poată prezenta buletinul/cartea de identitate (în original); 

Vor fi invalidați câștigătorii în următoarele cazuri: 

Câștigătorul nu respectă termenii și condițiile acestui Regulament; 

Câștigătorul nu poate fi contactat pentru validare conform termenelor menționate în prezentul 

Regulament; 

Câștigătorul nu poate dovedi sau nu dorește să dovedească reprezentantului Organizatorului 

identitatea și vârsta cu ajutorul unui document valid (CI/BI). 

Organizatorul și societățile comerciale implicate în organizarea prezentului Concurs nu își asumă 

răspunderea pentru imposibilitatea participării la Concurs datorită unor cauze care nu depind direct 

de ei, cum ar fi defecțiuni tehnice ale operatorilor de telefonie mobilă sau internet. Prin înscrierea 

la acest Concurs, participanții sunt de acord să respecte Regulamentul Concursului, precum și toate 

deciziile luate de Organizator și colaboratorii săi în toate aspectele legate de implementarea 

prezentului Concurs. Pe durata acestui concurs Organizatorul nu colectează date personale, pentru 

a intra în posesia premiului, câștigătorul trebuie să poată oferi datele minime pentru intrarea în 

posesia premiului: nume și prenume, un număr de telefon, adresa și localitatea de reședință sau 

adresa la care dorește să îi fie livrat premiul ( daca este cazul). Concursul poate înceta înaintea 

termenului menționat numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forța majoră, inclusiv  

în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa. 

 

A.D.I. Țara Făgărașului 


