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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 

 

REGULAMENT CONCURS FACEBOOK 

“MIZĂM PE 21” 

desfăşurat în perioda 27.01.2021 – 21.12.2021 

 

 

1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI 

1.1. Organizatorul concursului “Mizăm pe 21” este societatea TRAVELIO GROUP ROMANIA S.R.L., persoană juridică 

română cu sediul social în mun. Hunedoara, Bld. Corvin nr. 5 bis, bl. 105, sc. A, ap. 3, 331010 jud. Hunedoara, C.U.I. 

RO35062111, O.R.C. J20/864/2015, reprezentată legal prin dna David Adriana-Claudia în calitate de Administrator. 

1.2. Campania se va desfăşura conform prevederilor prezentului Regulament Oficial, care este obligatoriu pentru toţi 

participanţii şi va fi denumit în continuare “Regulamentul”. 

 

2. DURATA. LOCUL DE DESFĂŞURARE. CONDIŢIILE CONCURSULUI 

2.1. Campania concursului “Mizăm pe 21” se desfăşoară în perioada 27.01.2021 (ora 09:00) – 21.12.2021 (ora 09:00), pe 

întreg teritoriul României, urmând a fi organizat şi desfăşurat pe pagina de Facebook a agenţiei de turism Travelio Romania 

https://www.facebook.com/travelioromania.ro, conform mecanismului concursului. 

2.2. Concursul constă în parcurgerea a două etape obligatorii, 1 + 2, cumulativ: 

1. Etapă obligatorie: aprecierea (LIKE) paginii noastre de Facebook Travelio Romania. 

i) nu este valabilă aprecierea prin LIKE la postare sau la imaginea postării; 

ii) membrii comunităţii de pe Facebook, care deja au apreciat pagina noastră, pot participa la concurs prin 

parcurgerea etapei cu numărul 2. 

2. Etapă obligatorie: etichetarea a minim două persoane în comentarii la postarea concursului; 

i) nu este valabilă scrierea numelor pur şi simplu în comentarii ci doar etichetarea acestora; 

ii) acelaşi participant va fi înscris în concurs o singură dată (numele lui va apărea pe lista utilizată la toate 

extragerile, o singură dată) indiferent de numărul de comentarii pe care le realizează; recomandăm etichetarea 

oricâtor persoane doriţi, minim două, în acelaşi comentariu. 

3. Etapă opţională: distribuirea postării concursului pe pagina personală. 

 

3. DREPTUL DE PARTICIPARE 

3.1. La acest concurs are dreptul de participare orice persoană fizică, cu vârsta minimă împlinită de 18 ani, indiferent de 

sex, naţionalitate sau religie, care este de acord cu prezentul Regulament şi parcurge cumulativ primele două etape 

obligatorii descrise mai sus (aprecierea (LIKE) paginii noastre de Facebook Travelio Romania + etichetarea a minim două 

persoane printr-un comentariu la postarea concursului). 

3.2. Nu au dreptul de participare la acest concurs angajaţii TRAVELIO GROUP ROMANIA S.R.L. sau rudele de gradul 1 

ale acestora. 

 

4. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI 

4.1. Regulamentul este disponibil oricărui solicitant în mod gratuit, pe întreaga durată de desfăşurare a concursului şi prin 

accesarea paginii web la adresa https://www.travelioromania.ro/concurs/mizam-pe-21/.  

4.2. Toţi participanţii se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor termenilor, condiţiilor şi prevederilor prezentului 

Regulament. 

4.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, urmând ca orice modificare să fie 

făcută publică pe website-ul https://www.travelioromania.ro/. 

 

5. PREMII 

5.1. Premii instant 

5.1.1. Fiecare participant care parcurge toate etapele obligatorii ale concursului, prevăzute la 2.2., va câştiga fără extragere: 

(1) 1 voucher cadou în valoare de 30 EUR 

5.2. Premii tombolă 

5.2.1. Toţi participanţii care parcurg toate etapele obligatorii ale concursului, prevăzute la 2.2., pot câştiga, prin extragere la 

tombolă, unul sau mai multe premii din totalul celor puse în joc: 

1A. Extragere lunară, în perioada Februarie 2021 – Decembrie 2021, în data de 21 a fiecărei luni, la ora 11:00 

https://www.facebook.com/travelioromania.ro
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(1) 21 de vouchere cadou în valoare de 50 EUR 

(2) 21 de vouchere cadou în valoare de 100 RON 

(3) 21 de poliţe de asigurare travel (protecţie storno + medicală + extensie Covid) 

i) pe perioada celor 11 luni de extragere se vor extrage în total 693 de premii, câte 231 de premii din 

fiecare categorie; 

ii) la fiecare extragere lunară intră toţi participanţii înscrişi de la începutul campaniei şi până la data 

ultimei extrageri, ora 09:00. 

1B. Extragerea Marelui Premiu, în luna Decembrie 2021, în data de 21, la ora 11:00 

(1) 1 voucher cadou în valoare de 500 EUR 

i) la extragerea marelui premiu intră toţi câştigătorii de la începutul campaniei, din fiecare extragere 

lunară şi toţi participanţii la concurs, care şi-au valorificat/utilizat premiile câştigate anterior (premii 

tombolă şi/sau premii instant) până la data extragerii marelui premiu; 

ii) din motive care ţin de imposibilitatea valorificării premiului în timp util, respectiv de validarea 

participării la etapa următoare, la extragerea marelui premiu nu intră câştigătorii ultimei extrageri 

tombolă din data de 21.12.2021; 

iii) dacă un premiu a fost cedat altei persoane spre valorificare, la extragerea marelui premiu intră 

persoana care a valorificat premiul cedat şi nu cea care l-a câştigat iniţial. 

5.3. Valoarea totală a celor 694 de premii de tombolă este de aproximativ 21.000 EURO. 

5.4. Valoarea totală a premiilor instant nu poate fi apreciată. 

5.5. Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte servicii în afară de cele menţionate şi nu pot fi preschimbate în bani. 

5.6. Premiile instant acordate se vor valorifica numai prin agenţia de turism Travelio Romania, de la data înscrierii în 

concurs, până la data de 31.12.2021, pentru servicii turistice desfăşurate până la data de 31.12.2022, după cum urmează: 

(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. 

5.7. Premiile tombolă acordate se vor valorifica numai prin agenţia de turism Travelio Romania, de la data extragerii, în 

termen de 180 zile calendaristice, pentru servicii turistice desfăşurate până la data de 31.12.2022, după cum urmează: 

(2) 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). 

(3) 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. 

(4) 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). 

(5) 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. 

5.8. 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. 

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

camere rezervate). 

 

6. TERMENI ŞI CONDIŢII DE ACORDARE A PREMIILOR 

6.1. 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. 

i) 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. 

ii) 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. 

6.2. Ordinea de extragere: vor fi extrase premiile constând în poliţe de asigurare, vouchere cadou în lei, vouchere cadou 

în euro şi Marele Premiu. 

6.3. Câştigătorii (nume şi/sau adresă profil de Facebook cu care s-au înscris în campanie) vor fi anunţaţi public pe pagina 

de Facebook a agenţiei de turism Travelio Romania https://www.facebook.com/travelioromania.ro şi pe site-ul 

www.travelioromania.ro. 

6.4. Participanţii au datoria de a urmări anunţurile realizate de către organizator cu privire la concurs şi extragerile, 

respectiv câştigătorii. 

6.4.1. După încheierea fiecărei extrageri, participanţii desemnaţi câştigători au datoria de a contacta organizatorul 

pentru a intra în posesia premiului, în termen de 14 zile calendaristice de la data extragerii. 

 

http://www.random.org/
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7. CONDIŢII DE VALIDARE A PREMIILOR 

7.1. 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. 

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

data şi ora extragerii premiilor. 

7.2. 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. 

7.3. 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. 

 

8. CONDIŢII DE INVALIDARE A PREMIILOR 

8.1. 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. 

8.2. 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. 

8.3. 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. 

 

9. TAXE ŞI IMPOZITE 

9.1. Conform art. 110 din Codul Fiscal, venitul sub formă de premii dintr-un concurs se impune, prin reţinere la sursă, cu o 

cotă de 10% aplicată asupra venitului net. 

9.1.1. Obligaţia plăţii acestui impozit revine câştigătorului iar obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului revine 

organizatorului. 

9.1.2. Organizatorul se obligă să reţină şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile constând în premiile obţinute de către 

câştigători în conformitate cu art. 110 din Codul Fiscal. Orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în 

legatură cu acestea sunt în sarcina exclusivă a câştigătorilor. 

 

10. ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI 

10.1. Această campanie va putea fi întreruptă numai în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a organizatorului, după 

anunţarea prealabilă a publicului. 

 

11. LIMITAREA RĂSPUNDERII 

11.1. Organizatorului nu îi revine nici o răspundere pentru: 

a) imposibilitatea unui participant la campanie de a intra în posesia premiului câştigat ori de a il folosi conform 

condiţiilor prevăzute mai sus, din motive ce exclud culpa organizatorului; 

b) imposibilitatea unui câştigător de a valorifica premiul câştigat din motive ce exclud culpa organizatorului; 

c) datele de contact furnizate de către participanţi cu ocazia înscrierii la concurs, care nu mai sunt valabile, sunt false 

ori vădit eronate şi care nu îndeplinesc condiţiile validate prevăzute în prezentul Regulament; 

d) orice alte costuri ale câştigătorului în legatură cu intrarea în posesia premiului, altele decât cele aflate în sarcina sa 

conform prezentului Regulament şi dispoziţiilor legale. 

 

12. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE 

12.1. Prin participarea la această campanie se prezumă cunoaşterea conţinutului Regulamentului şi consimţământul 

participantului pentru procesarea datelor sale cu caracter  personal de către organizator, în conformitate cu prevederile 

Regulamentului (UE) 2016/679 (GDPR). 

12.2. Tuturor participanţilor la campanie le sunt garantate drepturile în conformitate cu GDPR privind protecţia persoanelor 

fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, în special drepturile persoanei 

vizate cu privire la informare, la accesul la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a se adresa instanţei 

competente şi de plângere către autoritatea de supraveghere. În interesul GDPR, principalele drepturi mai sus menţionate 

aparţinând persoanelor vizate au următorul conţinut: 

1) Dreptul de acces la date: orice persoană vizată are dreptul de a oţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit 

în limita unei solicitări pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către 

acesta. Astfel, la cererea scrisă, semnată şi datată a persoanei respective, trimisă pe adresa organizatorului din 

România, mun. Hunedoara, Bld. Corvin nr. 5 bis, bl. 105, sc. A, ap. 3, 331010 jud. Hunedoara sau la adresa 

de e-mail gdpr@travelioromania.ro, Travelio Group Romania S.R.L. va confirma dacă utilizează date care o 

privesc sau va înceta orice prelucrare a acestora. 

mailto:contact@travelioromania.ro
mailto:gdpr@travelioromania.ro
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2) Dreptul la intervenţie asupra datelor: orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în 

mod gratuit: 

a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă 

legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; 

b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii; 

c) realizarea notificării către terţele persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operaţiuni 

efectuate conform pct. a) sau b), dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un 

efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat. Astfel, Travelio Group Romania 

S.R.L. va rectifica, actualiza, bloca sau şterge sau transforma în date anonime toate acele date a căror 

folosire nu este conformă dispoziţiilor GDPR. 

3) Dreptul la opoziţie: persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o 

justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al 

unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop. Următoarele date vor fi colectate pe durata 

campaniei promoţionale: 

a) pentru toţi participanţii: numele şi prenumele din actul de identitate, domiciliul, CNP-ul, numărul de 

telefon mobil, adresa de e-mail. 

i) acestora le sunt garantate toate drepturile prevăzute de lege; 

ii) scopurile constituirii bazei de date sunt: realizarea obiectului contractului, realizarea de rapoarte 

statistice cu privire la consumatori, marketing direct, informarea persoanelor incluse în baza de 

date a Travelio Group Romania S.R.L. prin diverse mijloace de comunicare (poştă, e-mail, sms 

sau alte mijloace de comunicare premise de lege) cu privire la alte acţiuni desfăşurate în viitor 

de către organizator. Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terţi cu 

excepţia împuterniciţilor săi; 

iii) prin înscrierea la această campanie, participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului 

Regulament oficial. 

 

13. FORŢA MAJORĂ 

13.1. Pentru scopul acestui Regulament, forţa majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau 

remediar de către organizator, inclusiv imposibilitatea organizatorului din motive independente de voinţa sa şi a cărui 

apariţie îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-ţi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. 

 

14. LITIGII 

14.1. Eventualele litigii apărute între organizator şi participanţii la această campanie se vor soluţiona pe cale amiabilă iar în 

cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate în instanţele judecătoreşti române competente din 

municipiul Hunedoara. 

14.2. Eventualele reclamaţii legate de derularea acestei campanii se pot trimite la adresa de e-mail 

contact@travelioromania.ro în termen de 3 zile lucrătoare de la data finalizării fiecărei extrageri. După expirarea acestui 

termen, organizatorul nu va mai lua în considerare nici o reclamaţie. 

 

15. ALTE CLAUZE 

15.1. Prin participarea la prezenta campanie, participanţii sunt de acord să respecte regulile şi alte condiţii stabilite prin 

prezentul Regulament oficial. 

15.2. În cazul în care organizatorul constată că un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de 

Regulamentul oficial al concursului, îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin 

câştigătorului, fără alte despăgubiri sau plăţi. 

15.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a oferi mai multe premii decât cele prevăzute în prezentul Regulament. 

15.4. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă a sistemului, abuz sau orice 

alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei campanii promoţionale. 

15.5. Orice modificare a prezentului Regulament se consideră comunicată participanţilor la campanie, prin publicarea pe 

website-ul www.travelioromania.ro. 

15.6. Organizatorul poate emite anexe la prezentul Regulament, dacă consideră necesar, pentru descrierea anumitor detalii 

tehnice cu privire la concursul în desfăşurare. Toate anexele emise poartă aceeaşi valoare juridică precum prezentul 

Regulament oficial. 

 

 

ORGANIZATOR 

TRAVELIO GROUP ROMANIA S.R.L. 

 

Prin administrator 

DAVID ADRIANA-CLAUDIA 
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