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 Sediul social: Bld. Corvin nr. 5 bis, bl. 105, sc. A, ap. 3 
331010, Mun. Hunedoara 

Jud. Hunedoara 

E-mail: office@travelioromania.ro 
Web: www.travelioromania.ro 
Telefon: 0721 321 002 

 

ANEXA 1 LA REGULAMENT 

  

CONCURS FACEBOOK “MIZĂM PE 21” 

desfăşurat în perioda 27.01.2021 – 21.12.2021 

 

 

1. ACORDAREA PREMIILOR. INTRAREA ÎN POSESIE 

1A. Premii instant 

i) Orice persoană fizică, cu vârsta împlinită de 18 ani, indiferent de sex, naţionalitate sau religie, care este de acord 

cu Regulamentul concursului şi parcurge cumulativ primle două etape obligatorii (aprecierea (LIKE) paginii 

noastre de Facebook Travelio Romania + etichetarea a minim două persoane printr-un comentariu la postarea 

concursului), cu excepţia angajaţilor TRAVELIO GROUP ROMANIA S.R.L. sau rudelor de gradul 1 ale acestora 

primesc instant, garantat, fără extragere, câte 1 voucher în valoare de 30 EUR. 

ii) Organizatorul concursului nu va transmite pe nici o cale, fizic sau electronic, premiul/voucherul instant, 

participanţilor. 

1B. Premii tombolă 

i) Premiile se vor acorda prin tragere la sorţi. Extragerea se va efectua prin website-ul www.random.org şi va fi 

transmisă live pe pagina de Facebook a agenţiei de turism Travelio Romania 

https://www.facebook.com/travelioromania.ro. 

ii) Lista cu toţi participanţii înscrişi în concurs până la data extragerii dar cu 2 ore înainte de ora extragerii, va fi 

încărcată în secţiunea https://www.random.org/lists/ a programului de extragere www.random.org, la momentul 

programat pentru extragere, conform Regulamentului concursului. 

iii) Programul va genera, din lista încărcată, numele câştigătoare, în funcţie de modalitatea aleasă de către 

organizatorul concursului: 

a. fie se generează numele de trei ori, câte o dată pentru fiecare categorie de premii, alegându-se primele 21 de 

nume ca fiind câştigătoare din fiecare generare; 

b. fie se generează numele o singură dată, alegându-se primele 63 respectiv 64 (la data acordării Marelui 

Premiu) de nume ca fiind câştigătoare, în ordinea categoriilor extrase, câte 21 pentru fiecare categorie. 

iv) Ordinea de extragere: vor fi acordate premiile constând în poliţe de asigurare, vouchere cadou în lei, vouchere 

cadou în euro şi Marele Premiu. 

v) Atât listele cu toţi participanţii cât şi cele cu câştigătorii de la fiecare extragere vor fi publicate pe pagina de 

Facebook a agenţiei de turism Travelio Romania şi pe site-ul www.travelioromania.ro. 

a. în cazul în care un participant nu se regăseşte pe lista cu numele participante la concurs, înseamnă că a 

avut loc o eroare în extragerea numelor din comentarii, fapt pentru care respectivul participant este rugat 

să ne contacteze spre a ne aduce la cunoştinţă acest aspect. Pentru eroarea apărută, participantul va fi 

inclus imediat pe listă şi va primi fără extragere un premiu constând într-un voucher cadou în valoare de 

50 EUR, utilizabil conform Regulamentului concursului şi privind valorificarea voucherelor cadou în 

euro, exceptând categoria de premii instant. 

vi) Organizatorul va transmite strict pe cale electronică premiul/voucherul câştigat constând în poliţă de asigurare, 

voucher în valoare de 100 RON sau voucher în valoare de 50 EUR. 

a. câştigătorul care doreşte premiul în format fizic, la adresă, va suporta cheltuielile de expediere prin 

curierat rapid (organizatorul nu va utiliza serviciile Poştei Române sub nici o formă). 

 

2. VALORIFICAREA PREMIILOR 

2.1. Premii instant 

(1) VOUCHERELE INSTANT pot fi valorificate imediat după înscrierea în concurs, prin achiziţionarea oricărui pachet 

turistic extern sau intern de minim 7 nopţi (charter avion, charter autocar, pachet personalizat cu transport inclus, 

circuite, croaziere) sau a unui sejur individual extern sau intern. 

2.1.1. Fiind un premiu de bun venit în concurs, garantat de către organizator, fiecare participant interesat în a-şi valorifica 

premiul, va face acest lucru prin simpla solicitare către agenţia de turism Travelio Romania de rezervare a unui serviciu 

turistic, conform Regulamentului. 

http://www.random.org/
https://www.facebook.com/travelioromania.ro
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i) serviciului turistic solicitat de către participantul la concurs i se va aplica reducerea de 30 EUR sau echivalentul în 

RON la cursul SPOT al Băncii Transilvania din ziua rezervării. 

2.2. Premii tombolă 

(1) VOUCHERELE CADOU ÎN EURO, cu excepţia voucherelor cadou din categoria de premii instant, pot fi valorificate 

prin achiziţionarea unui pachet turistic extern de minim 7 nopţi (charter avion, charter autocar, pachet personalizat cu 

transport inclus, circuite, croaziere). 

(2) VOUCHERELE CADOU ÎN RON pot fi valorificate prin achiziţionarea unui pachet turistic intern de minim 7 nopţi 

(charter autocar, pachet personalizat cu transport inclus, circuite) sau a unui sejur individual de minim 7 nopţi. 

(3) POLIŢELE DE ASIGURARE TRAVEL pot fi valorificate prin achiziţionarea unui pachet turistic extern de maxim 7 

nopţi (charter avion, charter autocar, pachet personalizat cu transport inclus, circuite, croaziere, în limita a maxim 2 

persoane/cameră rezervată, cu vârsta maximă de 65 ani împliniţi la data călătoriei şi o valoare maximă a primei de 

asigurare de 90 lei/persoană). 

(4) VOUCHERUL MARELE PREMIU poate fi valorificat prin achiziţionarea oricărui pachet turistic extern sau intern 

(charter avion, charter autocar, pachet personalizat cu transport inclus, circuite, croaziere) sau a unui sejur individual 

extern sau intern, indiferent de numărul de nopţi. 

2.2.1. Fiecare câştigător interesat în a-şi valorifica premiul, va face acest lucru prin simpla solicitare către agenţia de turism 

Travelio Romania de rezervare a unui serviciu turistic, conform Regulamentului. 

i) serviciului turistic solicitat de către participantul la concurs i se va aplica reducerea conform valorii 

premiului/voucherului câştigat în EUR sau echivalentul în RON la cursul SPOT al Băncii Transilvania din ziua 

rezervării. 

2.3. Toate premiile se vor valorifica numai pentru servicii turistice rezervate după data câştigării respectiv data validării şi 

atribuirii lor şi nu se vor cumula cu alte beneficii (reduceri prin cardul de membru Travelio Vip), bonusuri (pachet asigurări 

travel, acolo unde există campanie activă) sau reduceri (asigurări travel/storno/medicale, acolo unde există campanie 

activă). De asemenea, se vor valorifica integral la respectiva rezervare. 

2.4. La o rezervare (o cameră) se poate valorifica un singur premiu (premiile nu se cumulează în cadrul aceleaşi 

camere rezervate). 

 

3. VALIDAREA PREMILOR 

3.1. Ulterior desemnării câştigătorilor concursului, organizatorul va proceda la validarea câştigurilor, ocazie cu care va 

verifica îndeplinirea condiţiilor privind participarea la concurs, precum şi modul de desfăşurare al acestuia. 

3.1.1. Este necesar ca toate condiţiile obligatorii de validare a participării la concurs să fie îndeplinite, cumulativ, înainte de 

data şi ora extragerii premiilor. 

3.2. Organizatorul va contacta, doar în limita posibilităţilor, câştigătorii premiilor prin modalitatea disponibilă (mesaj privat 

pe Facebook), conform datelor furnizate de către participanţi cu ocazia înscrierii la concurs. 

i) obligaţia de contact cu privire la revendicarea şi intrarea în posesie a premiilor revine în exclusivitate 

participanţilor şi niciodată organizatorului. 

ii) pentru revendicarea premiilor, câştigătorii vor contacta agenţia de turism Travelio Romania la adresa de e-mail 

contact@travelioromania.ro sau telefonic la numărul 0722 111 171, în termen de 14 zile calendaristice de la data 

extragerii. 

3.3. Toate premiile sunt transmisibile. 

i) înainte de intenţia de valorificare a premiului, câştigătorul va înainta agenţiei de turism Travelio Romania o cerere 

de cesiune/transmitere a premiului câştigat precum şi numele şi prenumele din actul de identitate, domiciliul, 

CNP-ul, numărul de telefon mobil, adresa de e-mail ale persoanei în favoarea căreia se face cesiunea/transmiterea. 

 

4. INVALIDAREA PREMIILOR 

4.1. Câştigul va fi invalidat în cazul în care participantul desemnat câştigător pentru oricare dintre premiile puse în joc 

încalcă cerinţele de participare prevăzute în prezentul Regulament precum şi în cazul în care s-a înscris folosind informaţii 

false ori vădit eronate. 

4.2. În condiţiile în care unul dintre câştigători nu poate beneficia de premiu din motive independente de voinţa 

organizatorului, aceasta atrage după sine pierderea premiului. În această situaţie, premiul nu se va mai acorda şi va rămâne 

în posesia organizatorului. 

4.3. Nerevendicarea premiului în termen de 14 zile calendaristice de la data extragerii în care participantul a fost desemnat 

câştigător, atrage după sine pierderea premiului. În această situaţie, premiul nu se va mai acorda şi va rămâne în posesia 

organizatorului. 

 

 

ORGANIZATOR 

TRAVELIO GROUP ROMANIA S.R.L. 

 

Prin administrator 

DAVID ADRIANA-CLAUDIA 
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