REGULAMENT CONCURS
“Zboara cu avionul din Oradea la Eforie Nord!”
27.04.2018– 03.06.2018

1. Prezentul regulament se aplică pentru concursul desfasurat pe pagina de Facebook a agentiei de
turism SIMBOTOUR ORADEA, care va avea loc in perioada 27 aprilie 2018 - 03 iunie 2018. Premiul
consta in: sejur de 7 nopti 18-25.06.2018/ 2 persoane cu mic dejun la hotelul Dunarea 3*, zbor
Oradea-Constanta-Oradea (cu bagaj de mana + bagaj de cala),transfer aeroport-hotel-aeroport inclus.
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 :
-posteze in comentariu o poza din ultima lor vacanta
-dea Like paginii FB ~Simbotour Oradea~
-dea share la concurs
-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 04.06.2017, cu ajutorul site-ului random.org.
Castigatorul va fi anuntat printr-un mesaj privat pe Facebook si numele va fi publicat in perioada
imediat urmatoare evenimentului pe pagina de Facebook a agentiei Simbotour Oradea.
5. Castigatorul va intra in posesia voucherului de vacanta in perioada urmatoare extragerii. Acesta va
fi transmis ori prin posta electronica ori va putea fi ridicat de la sediul agentiei Simbotour Oradea.
6. In cazul in care castigatorul nu poate fi contactat in perioada urmatoare extragerii, acesta poate fi
anulat in termen de 10 zile de la data extragerii. SIMBOTOUR nu poate fi facut raspunzator pentru
acest caz.
7. SIMBOTOUR 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) in limita locurilor disponibile.

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: 27.04.2018
Contestatiile la acest regulament se primesc la adresa de e-mail: oradea@simbotours.ro

Web: www.simbotours.ro

