
Concurs „Castiga o trotineta electrica de la Gazeta de Sud!”
                                         
                                             -REGULAMENT OFICIAL-

Art. 1 Organizator
Concursul “  Castiga  o trotineta electrica de la Gazeta de Sud!”  este organizat de SOCIETATEA 

MEDIA SUD EUROPA SA cu sediul in Craiova, STR. Campia Islaz, nr 97A, jud. Dolj inregistrata la Registrul 
Comertului sub nr. J40/8459/2001, CUI RO 6313740 , reprezentata prin Seinea Marius Oprisor, denumita in 
continuare Organizator 
 
Art. 2 Drept de participare

La concurs pot participa toti cititorii ziarului Gazeta de Sud si ai publicatiei online www.gds.ro, precum si 
cei care acceseaza pagina de Facebook a Gazetei de Sud.
Nu au dreptul de a participa la concurs angajatii  partenerului/partenerilor media si  organizatorului  si  rudele 
acestora de gradul I.

Art. 3 Procedura concursului
In  perioada  30.05.2018-8.06.2018 (ora  15.59-  termen limita  de  inscrieri),  persoanele  interesate  pot 

accesa pagina de Facebook a Gazetei de Sud si se pot inscrie dupa cum urmeaza:
-dau like paginii de facebook a Gazetei de Sud
-adauga o poza in care ziarul Gazeta de Sud este vizibil, ca si comentariu la postarea privind concursul derulat. 
-fotografia cu cele mai multe aprecieri va fi desemnata castigatoare

*prin operatiunea de inscriere, persoanele participante isi dau acordul in privinta prelucrarii datelor personale in 
scopul implementarii etapelor concursului organizat, potrivit  legisla iei protec iei datelor cu caracter personal,ț ț  
inclusiv prevederile Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European i al Consiliului din 27 aprilie 2016ș  
privind protec ia persoanelor fizice în ceea ce prive te prelucrarea datelor cu caracter personal i privind liberaț ș ș  
circula ie a acestor date i de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”), aplicabile începând cu 25 mai 2018.ț ș

Stabilirea castigatorului se va realiza in data de 8 iunie, ora 17.00.
Anuntarea castigatorului si inmanarea premiului (daca persoana castigatoare se afla in locatie) va fi facuta in 
data de 9 iunie, la evenimentul "Zilele Craiovei" din Piata Mihai Viteazu, din Craiova.
        

Castigatorul isi va ridica premiul direct de la sediul organizatorului in termen de maximum 30 zile de la 
data  anuntarii  castigatorului.  In  cazul  in  care  premiul  nu  este  revendicat  in  aceasta  perioada,  premiul  se 
reporteaza. 

Art. 4 Regulamentul oficial
Regulamentul oficial al concursului va fi pus la dispozitia participantilor, gratuit pe www.gds.ro.
Participantii sunt obligati sa se conformeze si sa respecte prevederile prezentului regulament.
E-mail: office@ gds.ro.Tel.: 0251.412.100

Art. 5 Incetarea concursului
Organizatorul poate decide intreruperea temporara sau incetarea desfasurarii  concursului din diferite 

motive. 
Concursul mai poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora.

Art. 6 Litigiile
Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la concurs se vor rezolva pe cale amiabila; in 

cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti din Craiova.
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