REGULAMENT CONCURS
13 Februarie 2018 – 28 Februarie 2018

1. Prezentul regulament se aplică pentru concursul desfasurat de agentia de turism SIMBOTOUR
ORADEA in intervalul 13 Februarie 2018 – 28 Februarie 2018 inclusiv cu ocazia Targului de Turism
16 -18 Februarie 2018 din Lotus Center zona Carrefour. Premiul consta in: 7 nopti cazare cu
demipensiune - Hotel GHT Oasis & Spa 4*, Costa Brava, Lloret del Mar, Spania, pentru 2 persoane,
perioada 16.05-23.05.2018.
2. Nu pot participa la acest concurs angajatii firmei SC SIMBOPREST SRL si nici rudele de gradul I ale
acestora.
3. Pentru a putea participa la acest concurs, participantii trebuie sa achizitioneze un pachet turistic
de la agentia de turism Simbotour Oradea in perioada 13.02.2018 – 28.02.2018 si sa:
-dea Like paginii noastre https://www.facebook.com/simbotourbh/
-dea Share postarii cu concursul
-aiba minim 18 ani
Daca castigatorul nu va indeplini una dintre aceste conditii, extargerea se va relua pana la validarea
acesteia.
4. Extragerea premiului va avea loc in data de 02 martie 2018, la ora 12.00 la sediul agentiei de pe
Str. Primariei, Nr.64, printr-o transmisie live pe facebook, la care sunt invitati participantii la concurs.
Castigatorul va fi anuntat in momentul extragerii prin mesaj telefonic, iar numele acestuia va fi
publicat pe pagina de Facebook a agentiei Simbotour Oradea.
5. Castigatorul va intra in posesia voucherului de vacanta in perioada urmatoare extargerii. Acesta va
fi transmis ori prin posta electronica ori va putea fi ridicat din agentia Simbotour Oradea.
6. In cazul in care castigatorul nu poate fi contactat in perioada urmatoare extragerii, acesta poate fi
anulat. SIMBOTOUR ORADEA nu poate fi facut raspunzator pentru acest caz.
7. SIMBOTOUR ORADEA nu se face raspunzator de eventualele 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. In schimb, la solicitatea castigatorului, exista posibilitatea
schimbarii numelui participantilor/beneficiarilor si adaugarii, contra cost, unui copil (pasager
suplimentar).

9. Prevederile acestui regulament se aplica de la data publicarii sale.
10. SIMBOTOUR isi rezerva dreptul de a schimba acest regulament fara o notificare prealabila.
Data publicării: 13.02.2018
Contestatiile la acest regulament se primesc la adresa de e-mail: vacante@simbotours.ro.

Web: www.simbotours.ro

