
REGULAMENT 

 

REGULAMENT – CONCURS “Dovleacul cu cele mai 
multe likeuri pe facebook din Poteca Dovlecilor 
Fermecati”  

 

 

  

 

Concursul se va desfasura conform prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti 

participantii. Un participant se identifica la momentul inscrierii in cadrul Campaniei prin informatiile 

asociate contului sau de Facebook. 

 

SECTIUNEA 1. LOCUL DE DESFASURARE AL CONCURSULUI 

  

1. Concursul este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei, pe contul de Facebook 

“Targusorul Brancovenilor” aflat pe site-ul www.facebook.com si avand 

linkul https://www.facebook.com/TargusorulBrancovenilorMogosoaia?ref=hl, in cadrul 

eventului Poteca Dovlecilor Fermecati ed a IIIa 

https://www.facebook.com/events/1665078603734964/.  

 

  

SECTIUNEA 2. DURATA CONCURSULUI 

  

Concursul se va desfasura incepand cu data de sambata 31 octombrie 2015, ora 11.00 si pana la 

data de sambata 7 noiembrie 2015, ora 12.00, ora la care se va inchide votul. 

Castigatorii vor fi anuntati si premiile vor fi inmanate in cadrul Festivitatii de Premiere ce va avea loc 

duminica 8 noiembrie ora 15.00. 

In ziua de sambata 31 octombrie intre  ora 11.00 si ora 17.00 pot fi inscrisi in concurs dovlecii ce vor 

fi sculptati in cadrul evenimentului “Atelierul de dovleci” precum si dovlecii sculptati acasa ce vor fi 

adusi si depusi ca participanti la concurs pana sambata 31 octombrie ora 17.00. 

In perioada dintre ora depunerii sambata 31 octombrie si si Festivitatea de Premiere de duminica 8 

noiembrie ora 15.00 toti dovlecii incrisi in concurs vor trebui sa stea expusi in Parcul Mogosoaia in 

amplasamentul alocat. Ridicarea, mutarea din amplasamentul alocat sau luarea acasa a dovleacului 

echivaleaza cu retragerea acestuia din concurs. 

  

SECTIUNEA 3. INSCRIEREA IN CONCURS 

  

http://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/TargusorulBrancovenilorMogosoaia?ref=hl


1. Concursul “Dovleacul cu cele mai multe likeuri pe facebook”  se desfasoara exclusiv pe 

contul de Facebook “Targusorul Brancovenilor” aflat pe site-ul www.facebook.com si avand 

linkul https://www.facebook.com/TargusorulBrancovenilorMogosoaia?ref=hl in cadrul 

eventului Poteca Dovlecilor Fermecati ed a IIIa 

https://www.facebook.com/events/1665078603734964/.  

 

 

 

  

Pentru a participa la campanie, utilizatorii Facebook.com trebuie: 

2. Sa devina fani ai paginii “Targusorul Brancovenilor” 

https://www.facebook.com/TargusorulBrancovenilorMogosoaia?ref=hl, prin selectarea 

optiunii “Imi place” sau “Like” aflata in meniul acesteia 

3. Sa uploadeze poza cu dovleacul scupltat pe pagina “Targusorul Brancovenilor” in cadrul 

eventului Poteca Dovlecilor Fermecati ed a IIIa 

https://www.facebook.com/events/1665078603734964/.  

4. In poza uploadata cu dovleacul sculptat (incarcata pe pagina de Facebook Targusorul 

Brancovenilor in cadrul eventului Poteca Dovlecilor Fermecati ed a IIIa 

https://www.facebook.com/events/1665078603734964/) trebuie sa fie vizibil numarul de 

concurs personalizat atribuit de catre organziator la depunere la fata locului in Parcul 

Mogosoaia in data de  sambata 31 octombrie intre ora 11.00 si ora 17.00. Lipsa numarului in 

poza incarcata atrage dupa sine eliminarea din concurs 

5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a investiga si a interpreta inscrierile in Campanie; orice 

neregula ce poate fi clasificata ca incercare de fraudare se soldeaza cu blocarea si 

eliminarea definitiva a participantului in cauza, Organizatorul nefiind obligat sa anunte 

aceasta decizie. Participantii care inscriu continut reprobabil in cadul concursului pot fi 

descalificati, fara nicio notificare/justificare din partea Organizatorului. 

SECTIUNEA 4 PREMII  

Poza cu dovleacul cu cele mai multe likeuri de pe  pagina de Facebook Targusorul Brancovenilor in 

cadrul eventului Poteca Dovlecilor Fermecati ed a IIIa 

https://www.facebook.com/events/1665078603734964  va primi ca premiu 1000 RON 

A doua poza in ordine descrescatoare cu cele mai multe likeuri de pe  pagina de Facebook 

Targusorul Brancovenilor in cadrul eventului Poteca Dovlecilor Fermecati ed a IIIa 

https://www.facebook.com/events/1665078603734964  va primi ca premiu 500 RON 

A treia poza in ordine descrescatoare cu cele mai multe likeuri de pe  pagina de Facebook 

Targusorul Brancovenilor in cadrul eventului Poteca Dovlecilor Fermecati ed a IIIa 

https://www.facebook.com/events/1665078603734964  va primi ca premiu 500 RON 

http://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/TargusorulBrancovenilorMogosoaia?ref=hl
http://facebook.com/


  

SECTIUNEA 5. DESFASURAREA CONCURSULUI 

  

Pe site-ul Facebook.com, pe pagina de Facebook Targusorul Brancovenilor, la “Notes” va fi publicat 

regulamentul complet al acestei campanii. Cei care doresc sa se inscrie trebuie sa urmeze pasii 

prevazuti la Sectiunea 3 

  

Pentru a se putea inscrie, participantul trebuie sa beneficieze de un cont de Facebook valid (cu o 

activitate constanta in ultima luna). Daca un participant este posesorul mai multor conturi separate 

de Facebook, acesta se va putea inscrie in concurs o singura data. 

  

Primii trei castigatori vor fi desemnati pe baza numarului cel mai mare de likeuri primit pentru poza 

cu dovleacul sculptat incarcata pe pagina de Facebook Targusorul Brancovenilor in cadrul eventului 

Poteca Dovlecilor Fermecati ed a IIIa https://www.facebook.com/events/1665078603734964 .  

 

Castigatorii vor fi anuntati si premiile vor fi inmanate in cadrul Festivitatii de Premiere ce va avea loc 

duminica 8 noiembrie ora 15.00. 

 

 

SECTIUNE 6 CLAUZE 

6.1 Organizatorul Concursului nu isi asuma raspunderea, incluzand dar fara a se limita la, pentru: 

- Pierderile sau intarzierile inscrierilor online, generate de defectiuni tehnice independente de vointa 

Organizatorului; 

- Eventualele dispute legate de drepturile asupra adreselor de email folosite la inscriere; 

- Pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Campanie, cauzate de providerul de 

Internet sau conexiunea la Internet a persoanei/ consumatorului care doreste sa se inscrie in 

Concurs; 

6. 2. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in scop de prevenire sau 

sanctionare a oricarui caz de frauda, abuz, tentativa de frauda sau abuz sau orice alte activitati sau 

care ar putea afecta desfasurarea, imaginea sau costurile acestei Campanii in conditiile prevazute 

de Regulament sau care ar putea duce la incalcarea drepturilor tertilor. 

6.3. Participantul este singur raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea; 

6.4 Participantul este responsabil in intregime pentru corectitudinea informatiilor inscrise in concurs, 

precum si de continutul inscris – raspunsul la intrebare Organizatorului, conform indicatiilor din 

pagina campaniei. 

6.5 In cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiu (prin aceasta intelegandu-se orice 

manifestare sau atitudine expresa sau tacita a unui castigator de a nu intra in posesia premiului) sau 

in cazul invalidarii sale conform prezentului Regulament, respectivul castigator va pierde dreptul de 

atribuire a premiului 

 

 

 

 

http://facebook.com/


 


