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REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI  

“HOHOHO! Ai fost CU MINTEA la cărți?” 

17– 21 decembrie 2018 

 

 

1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI 

Organizatorul concursului “HOHOHO! Ai fost CU MINTEA la cărți?” numit în continuare 

"Concursul" este TARGUL CARTII SRL, cu sediul social în București, strada Paleologu nr. 3A, 

Sector 2, București, înregistrat la Registrul Comerțului sub nr.  J40/905/2015, având cod unic 

de înregistrare RO34029400, telefon 0723 003 985, contact@targulcartii.ro 

(“Organizatorul”).  

1.1. Organizatorul va derula Concursul conform prevederilor prezentului regulament oficial 

("Regulamentul"), obligatoriu pentru toți participanții Concursului. Acest Regulament 

reprezintă un contract încheiat între Organizator și dumneavoastră, în calitate de 

participant. Prin participarea la acest Concurs, sunteți de acord, acceptați expres și 

neechivoc, și vă obligați să respectați toate prevederile prezentului Regulament, 

împreună cu modificarile și completările ulterioare.  

1.2. Regulamentul este disponibil, în mod gratuit, pe site-ul Organizatorului și în magazin, 

oricărui solicitant.  

1.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum și 

dreptul de a suspenda și/sau înceta desfașurarea Concursului, cu condiția înștiințării 

prealabile (atunci când acest lucru este posibil) a participanților. 

 

2. PERIOADA ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE ALE CONCURSULUI 

Concursul este organizat și se desfășoară în perioada 17.12.2018 – 21.12.2018 (până la 

ora 20:00), exclusiv în incinta magazinului Libmag. 
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3. DREPTUL DE PARTICIPARE. DESCALIFICAREA PARTICIPANȚILOR 

3.1. Concursul este accesibil oricărei persoane fizice care face cumpărături în cadrul librăriei 

Libmag. 

3.2. Nu au dreptul să participe la Concurs angajații Organizatorului și nici rudele de gradul I și 

II ale acestora.  

3.3. Pentru a participa la Concurs, este necesar să faceți cumpărături în cadrul Librăriei 

Libmag, să completați talonul de participare la concurs și să-l introduceți în urnă. 

3.4. Sunt descalificate automat persoanele care participă la Concurs asumându-și o 

identitate falsă, care nu au împlinit 18 ani sau care se angajeaza în activități frauduloase. 

Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina din Concurs sau de a anula decizia prin 

care un participant este desemnat câștigător al Concursului în cazul în care acesta nu a 

furnizat date corecte de contact, s-a înscris în Concurs utilizând date false, a încercat sau 

încearcă să influențeze desfășurarea Concursului prin modalități frauduloase sau nu 

respectă prevederile Regulamentului.  

 

4. CONDIȚII DE PARTICIPARE  

4.1. Orice persoană care dorește să participe la Concurs trebuie să ia la cunoștință și să 

respecte următoarele condiții: 

a) să vină la librăria Libmag, situată pe I.C. Bratianu, nr. 6, Sector 3, București, în perioada 

17.12 – 21.12.2018; 

b) să citească regulamentul pentru a afla informațiile referitoare la Concurs; 

c) să efectueze cumpărături în cadrul librăriei Libmag; 

d) să completeze talonul de participare la Concurs; 

e) să introducă talonul în urnă; 

f)     participanții au dreptul să se înscrie de mai multe ori, însă pot câștiga o singură dată; 

g) librarii din cadrul Libmag vor alege, prin tragere la sorți, trei câștigători din rândul 

participanților eligibili; 
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h) extragerea va avea loc sâmbătă, 22 decembrie, ora 14:00; 

i)     câștigătorii vor fi anunțați telefonic începând cu sâmbătă, ora 16:00; 

j)     premiile nu vor putea fi trimise prin Poștă sau curier. Câștigătorii își vor revendica premiile 

prin prezentarea la magazin, începând cu sâmbătă, ora 18:00; 

k)  validarea câștigătorilor se va face prin prezentarea bonului fiscal și a cărții de identitate; 

l)      participanții desemnați câștigători trebuie să răspundă la telefon și să confirme faptul că 

au luat la cunoștință statutul de câștigători. Aceștia vor confirma îndeplinirea condițiilor 

de participare la Concurs și vor menționa ziua și intervalul orar în care vor veni să-și 

revendice premiile; 

m) premiile vor putea fi revendicate în termen de 30 de zile începând cu data de 22 

decembrie 2018; Dacă unul dintre câștigători nu va veni să-și revendice premiul în acest 

interval, acesta va fi descalificat, iar premiul său va merge la prima persoană de pe lista de 

rezerve; 

n) în cazul în care caștigătorul este minor, atunci acesta va fi descalificat, deoarece 

regulamentul interzice participarea minorilor. 

4.2. În cazul în care unul dintre câștigători reufză să-și revendice premiul sau în cazul 

imposibilității validării sale conform prezentului Regulament, acesta își va pierde dreptul 

de atribuire a premiului. În astfel de cazuri cazuri, Organizatorul își rezervă dreptul de a 

nu mai atribui câștigurile respective altor participanți, cu excepția rezervelor.  

4.3. Orice contestație, privind modul de organizare și desfășurare a Concursului sau modul 

de validare și acordare a Premiului, poate fi formulată în scris de către participant și 

depusă personal, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii 

Concursului, la sediul Organizatorului menționat în secțiunea 1.1. de mai sus. 

Contestația se va soluționa în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primire. În 

cazul în care contestatorul va fi nemulțumit de decizie, se va încerca rezolvarea 

contestației pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi 

soluționate de instanțele competente din București.  
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5. PREMIILE CONCURSULUI 

În cadrul concursului sunt puse la bătaie trei „premii Hohoho” (Premiul I, Premiul al II- lea și 

Premiul al III-lea), cu o valoarea totală de 391 lei (TVA inclusă); 

 

NATURA PREMIULUI CATITATEA VALOARE RON (TVA inclusă) 

Premiul 1 Hohoho 1 185 lei 

Premiul 2 Hohoho 1 121 lei 

Premiul 3 Hohoho 1 85 lei 

 

Descriere premii: Valoarea totală netă a premiilor oferite în cadrul Concursului este de 391 lei (TVA inclusă). În urma 

tragerii la sorți vor fi desemnați 3 câștigători (Locurile 1, 2 și 3) și câte 3 rezerve pentru fiecare categorie de premiu. 

Câștigătorii nu pot opta pentru primirea contravalorii premiului în bani sau în alte obiecte și nici nu pot solicita modificarea 

caracteristicilor de orice fel ale premiilor.  

Premiul 1 Hohoho: set ceainic și căni, decorațiune Crăciun și bomboane – 185 lei 

Premiul 2 Hohoho: cană Crăciun, două decorațiuni Crăciun și bomboane – 121 lei 

Premiul 3 Hohoho: set 2 căni Crăciun, două decorațiuni Crăciun și bomboane – 85 lei 

5.1. În cadrul acestui Concurs, nu este posibilă înlocuirea Premiului prin contravaloarea 

acestuia în bani, vouchere sau alte obiecte, după cum nu este permisă, în nicio situație, 

cedarea Premiului câștigat către unul sau mai mulți terți, altfel decât se menționează în 

acest Regulament.  

5.2. Premiile sunt acordate numai după întocmirea formalităților necesare de acordare a 

Premiilor. 

5.3. Organizatorul are obligația de a calcula, reține și vira impozitul pe venitul din premiu, 

precum și orice alte taxe, impozite sau contribuții cu regim de reținere la păatitorul de 

venit, pentru câștigător.  
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5.4. Premiul va fi  acordat câștigătorului sub condiția ca acesta să nu fie descalificat ca 

urmare a nerespectării prezentului Regulament. Participanților nu le este impusă nicio 

cheltuială sau taxă de participare legată de prezentul Concurs. 

6. ANULAREA/ AMÂNAREA EXTRAGERII ȘI/SAU A CONCURSULUI 

6.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a anula sau a amâna extragerile și/sau Concursul din 

cauza unor situații neprevăzute și/sau cu caracter de caz fortuit, care nu permit 

notificarea prealabilă a persoanelor interesate, spre exemplu atunci când extragerile nu 

pot fi desfășurate conform planului. 

 

7. RĂSPUNDEREA ORGANIZATORULUI  

7.1. Organizatorul nu va fi răspunzător pentru eventualele prejudicii care ar putea fi suferite 

de către câștigători, indiferent de natura acestor prejudicii, suferite din momentul 

predării premiilor către câștigători. 

7.2. Imposibilitatea unui câștigător de a intra în posesia Premiului din cadrul acestui Concurs 

exonerează Organizatorul de orice răspundere. În aceste condiții, premiul va fi acordat 

primului participant din lista de rezerve. Dacă acesta nu va corespunde condițiilor de 

participare la concurs, nu va dori premiul sau se va afla în imposibiblitatea de a-l ridica, 

se va trece la următoarea persoană și tot așa. 

7.3. Organizatorul nu își asumă nicio răspundere cu privire la nefuncționarea rețelelor de 

telefonie fixă și/sau mobilă și nu răspunde pentru eventuale disfuncționalități în 

derularea Concursului ca urmare a acțiunilor unor unor terți (e.g., distribuitori/furnizori 

de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai rețelelor de 

telecomunicații etc). 

7.4. Organizatorul nu își asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate 

informații false sau eronate.  
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8. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR  

8.1. Prin participarea la Concurs, participanții confirmă cunoașterea prevederilor 

Regulamentului și își exprimă acordul în privința acestora. Prin comunicarea datelor 

personale în modalitațile indicate în mod expres prin Regulament, participanții la 

Concurs își exprimă acordul expres și neechivoc ca datele lor personale să intre în baza 

de date a Organizatorului, în vederea efectuării deliberării, validării și atribuirii 

premiului, precum și pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale ale Organizatorului.  

8.2. Prelucrarea oricăror date personale va fi făcuta cu respectarea Regulamentului UE 

2016/679 și a Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea 

datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, lege care oferă 

persoanelor vizate dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art.13), 

dreptul de intervenție asupra datelor (art. 14) și dreptul de opoziție (art.15).  

8.3. Participanții au dreptul de a se opune prelucrării datelor personale și de a solicita 

ștergerea datelor. De asemenea, este recunoscut dreptul participanților de a se adresa 

justiției. Pentru exercitarea acestor drepturi, persoanele vizate se pot adresa 

Organizatorului printr-o cerere scrisă, datată și semnată, expediată la adresa 

menționată la pct 1.1. de mai sus. 

 

TARGUL CARTII SRL 


