
1 REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI  

Sprijină sportul și câștigă cu RZV TOUR  

ART. 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI  

1.1. Organizatorul Campaniei „Sprijină sportul și câștigă cu RZV TOUR” (numită în cele ce urmează 

„Campania”) este ASOCIAȚIA PĂRINŢILOR „CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR SIGHIȘOARA” înregistrată 

în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor cu numărul 173/C cu sediul social în Sighișoara, Str. Hermann Oberth, 

numărul 17, județul Mureș, CUI 45872255. 

1.2. Implementarea, derularea activităţilor și responsabilitatea Campanie este în sarcina S.C. RZV Tour SRL,  

societate românească cu sediul în Bulevardul 1 Decembrie 1918, Nr. 234, Ap. 15, Târgu Mureș, județul Mureș, 

Romania, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J26/996/2009, CIF RO 26226703, denumită în 

continuare „Partener”..  

1.3. Campania este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul României și este accesibila oricărei persoane 

fizice cu vârsta de minim 18 ani împliniți la data începerii Campaniei, care are domiciliul în Romania și accepta 

termenii și condiţiile prezentului Regulament (denumite în continuare „Participanți”).  

1.4. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit în continuare 

“Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toți Participanții.  

1.5. Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica prin acte adiționale Regulamentul Campaniei, de a opri 

Campania în orice moment al acesteia, de a schimba regulile de participare, cu obligația de a anunța publicul 

în mod oficial pe pagina https://www.csssighisoara.ro și pagina de facebook, https://www.facebook.com/CSS-

Sighisoara cu cel puțin 24 (douăzecișipatru) de ore înainte de intrarea în vigoare a modificărilor.  

 

ART 2. PERIOADA SI LOCUL DE DESFĂȘURARE AL CAMPANIEI 

2.1. Perioada de desfăşurare a Campaniei este 10.09.2022 – 30.05.2023 (inclusiv, ora 23:59), iar extragerile 

se realizează pe 02.12.2022, pe 01.03. 2023 și pe 01.06.2023. 

2.2. Tragerea la sorti presupune folosirea unui program de calculator cu distribuire si extragere aleatorie, care 

va selecta câștigătorii și rezervele, pentru premiile oferite în cadrul Campaniei, dintr-o baza de date ce conține 

toate înscrierile valide în Campanie conform art. 7.1. la sediul agenției S.C. RZV Tour SRL. 

ART. 3 - Regulamentul Campaniei 

3.1 Regulamentul este întocmit și făcut public conform legislației aplicabile în Romania și este disponibil, în 

mod gratuit, oricărui participant, pe website-ul www.csssighisoara.ro și pe pagina de facebook, 

https://www.facebook.com/CSS-Sighișoara. 

3.2 Potrivit liberei decizii a Organizatorului și Partenerului, Campania poate fi mediatizata în scopul informării 

publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Participanții la 

Campanie își dau acordul prin semnarea adeziunii ca imaginea lor să fie utilizată pentru materialele publicitare. 

Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile 

prezentului Regulament.  

ART. 4. DREPTUL DE PARTICIPARE  

4.1 Se pot înscrie în vederea participării la Campanie numai persoanele fizice cu domiciliul sau reședința în 

Romania și care, la data înscrierii în Campanie, au împlinit vârsta de 18 ani (denumite în cele ce urmează 

„Participanți”). Înscrierea la Campanie presupune acceptarea implicita, integrala, expresa si neechivoca a 

prevederilor prezentului Regulament. 

4.2 Nu au dreptul de a participa la aceasta Campanie următoarele categorii de persoane: 

a. persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani la data înscrierii în Campanie; 

b. membri fondatori ai Asociației Părinților din „CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR SIGHIȘOARA”; 

c. angajați ai S.C. RZV Tour SRL; 

d. rudele de gradul I si II (respectiv copii/părinți, frați/surori) și/sau soțul/soția angajaților menționați 

la literele b) și c) de mai sus. 

4.3 Organizatorul în colaborare cu Partenerul își rezerva dreptul de a lua toate măsurile pentru a preveni 

înscrierea în Campanie a persoanelor menționate la art. 4.2, precum și dreptul de a elimina din Campanie orice 

persoana din categoriile de mai sus. Refuzul de a furniza datele necesare înscrierii in Campanie are drept 



consecință imposibilitatea de a participa la Campanie, respectiv imposibilitatea acordării premiului în cazul 

câștigătorilor desemnați. 

4.4 Daca sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea de premii în cadrul 

Campaniei, încălcând prevederile prezentului Regulament, Partenerul are dreptul de a cere restituirea premiilor 

astfel câștigate și de a acționa în instanță respectivele persoane, atât prin acțiuni civile, cât și prin plângeri 

penale, în vederea recuperării prejudiciilor cauzate. 

a. organizatorul își rezerva dreptul (i) de a anula orice participare la Campanie care se efectuează 

prin încălcarea prezentului Regulament și (ii) de a refuza acordarea premiilor în cazul constatării unor 

asemenea situații. 

b. orice încercare de fraudare se soldează cu eliminarea Participantului în cauza din Campanie și cu 

sesizarea organelor de cercetare penala, Organizatorul urmând să informeze respectivul participant cu privire 

la aceasta decizie. 

4.5 Participanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:  

- să aibă vârsta de minim 18 ani împliniți la data începerii Campaniei;  

- să completeze adeziunea prin care solicită înscrierea în Asociația Părinților din „CLUBUL SPORTIV 

ȘCOLAR SIGHIȘOARA” și să o semneze;  

- să achite contravaloarea unui card în contul RO49 BFER 1731 0003 7456 RO01 deschis la 

TechVentures Bank Sighișoara;  

- pentru a putea participa la Concurs, participantul trebuie să ia la cunoștință şi să accepte prezentul 

Regulament. Participarea echivalează cu acceptarea integrală, fără obiecțiuni, de către Participanți a 

prezentului Regulament, inclusiv prevederile acestuia în materia protecției datelor cu caracter personal. 

ART 5. PREMIILE CAMPANIEI  

5.1. In cadrul acestei Campanii, Organizatorul, prin Partenerul S.C. RZV Tour SRL cu sediul social în Târgu 

Mureș, Bulevardul 1 Decembrie 1918, Nr. 234, Ap. 15, județul Mureș, Romania, oferă premii constând în:  
 

1. Pentru Cardul Suporter SUPER PREMIUM – preț: 1500 lei  

 trimestrial – tragere la sorți pentru o vacanță în extern (pachet servicii turistice, 2 persoane)*; 

 trimestrial – tragere la sorți pentru o vacanță în România ( pachet servicii turistice, 2 persoane)**; 

 trimestrial – tragere la sorți pentru alte promoții (bilete la evenimente sportive, artistice, culturale)***; 

 voucher anual de reduceri pentru vacanțe în extern (100 euro la destinații charter)****; 

 voucher anual de reduceri pentru vacanțe în România (300 lei la destinații litoral și 200 lei la munte)*****. 
 

2. Pentru Cardul Suporter PLATINUM – preț: 1000 lei   

 trimestrial – tragere la sorți pentru o vacanță în România ( pachet servicii turistice, 2 persoane) **; 

 trimestrial – tragere la sorți pentru alte promoții (bilete la evenimente sportive, artistice, culturale) ***; 

 voucher anual de reduceri pentru vacanțe în extern (50 euro la destinații charter) ****; 

 voucher anual de reduceri pentru vacanțe în România (200 lei la destinații litoral și 100 lei la munte)*****. 
 

3. Pentru Cardul Suporter GOLD – preț: 700 lei  

 trimestrial – tragere la sorți pentru o vacanță în România (pachet servicii turistice, 2 persoane)**; 

 trimestrial – tragere la sorți pentru alte promoții (bilete la evenimente sportive, artistice, culturale)***; 

 voucher anual de reduceri pentru vacanțe în extern (40 euro la destinații charter) ****; 

 voucher anual de reduceri pentru vacanțe în România (150 lei la destinații litoral și 100 lei la munte)*****. 
 

 

4. Pentru Cardul Suporter SILVER – preț: 400 lei  

 trimestrial – tragere la sorți pentru o vacanță în România (pachet servicii turistice, 2 persoane)**; 

 trimestrial – tragere la sorți pentru alte promoții (bilete la evenimente sportive, artistice, culturale)***; 

 voucher anual de reduceri pentru vacanțe în extern (30 euro la destinații charter)****; 

 voucher anual de reduceri pentru vacanțe în România (100 lei la destinații litoral și 50 lei la munte)*****. 

5. Pentru Cardul Suporter METAL – preț: 150 lei  

 trimestrial – tragere la sorți pentru o vacanță în România (pachet servicii turistice, 2 persoane)**; 

 trimestrial – tragere la sorți pentru alte promoții (bilete la evenimente sportive, artistice, culturale)***; 

 voucher anual de reduceri pentru vacanțe în extern (25 euro la destinații charter)****; 

 voucher anual de reduceri pentru vacanțe în România (50 lei la destinații litoral și 50 lei la munte)*****. 
 

 

 

 



Observații partener 
* Prin pachet servicii turistice în extern se va înțelege un produs turistic care conține servicii de transport, 

cazare și masă pentru 2 persoane (partenerul de turism va indica produsul turistic și valoarea acestuia cu 

minim 30 zile înaintea tragerii)  
 

** Prin  pachet servicii turistice în România se va înțelege un produs turistic care conține servicii de cazare 

și masa, fără transport pentru 2 persoane (partenerul de turism va indica produsul turistic și valoarea 

acestuia cu minim 30 zile înaintea tragerii) 
 

*** Prin  promoții se înțelege categoria de evenimente sportive, culturale, artistice (pentru care partenerul de 

turism va indica tipul de eveniment și valoarea acestuia cu minim 30 zile înaintea tragerii). 
 

**** Prin  voucher de reduceri  în extern se înțelege un card valoric conținând suma indicată în tipul de pachet, 

cardul valoric putând fi utilizat în cadrul partenerului de turism pentru a achiziționa sau obține reduceri la 

oricare dintre produsele turistice care pot fi ofertate. Nu se oferă (restituie) sume în bani. 
 

***** Prin  voucher de reduceri  în România se înțelege un card valoric conținând suma indicată în tipul de 

pachet, cardul valoric putând fi utilizat în cadrul partenerului de turism pentru a achiziționa sau obține 

reduceri la oricare dintre produsele turistice care pot fi ofertate. Nu se oferă (restituie) sume în bani. 
 

5.2 Câștigătorii premiilor oferite în cadrul acestei Campanii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea 

premiilor în bani sau înlocuirea acestora cu alte bunuri și nici nu pot solicita schimbarea premiilor 

caracteristicilor/parametrilor premiilor câștigate 
 

5.3 Un participant (identificat prin Nume, Prenume, Domiciliul, Serie și număr CI, CNP, Număr de telefon, 

Adresa de e-mail, data, semnătura) poate câștiga un singur premiu pe toata durata Campaniei, indiferent de 

numărul de carduri cumpărate în Campanie. 
 

5.4 Daca în timpul procesului de validare, Organizatorul sau Partenerul constată că un Participant a fost extras 

pentru mai multe premii, Participantul desemnat câștigător va fi validat și poate intra doar în posesia 

primului premiu în ordinea in care acestea au fost extrase, restul premiilor urmând să fie invalidate de către 

Organizator și se va proceda la o noua extragere. 

ART 6 MECANISMUL DESFĂȘURĂRII CAMPANIEI  

6.1 În data de 10.09.2022, pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/CSS-Sighisoara și pe site-ul 

https://www.csssighisoara.ro va apărea postarea de începere a campaniei „Sprijină sportul și câștigă cu RZV 

TOUR”  

6.2 În perioada 10.09.2022 – 30.05.2023, parcurgeți următorii pași:  

- se accesează pagina https://www.csssighisoara.ro, secțiunea MEMBRI;  

- descărcați cererea de adeziune prin care vă exprimați opțiunea de a fi membru al  ASOCIAȚIEI 

PĂRINŢILOR din „CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR SIGHIȘOARA”; 

-  completați(Nume, Prenume, Domiciliul, Serie și număr CI, CNP, Număr de telefon, Adresa de e-mail, data, 

semnătura)* 

- încărcați cererea de adeziune prin care vă exprimați opțiunea de a fi membru al  Asociației Părinților din 

„CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR SIGHIȘOARA”. 

*Toate câmpurile din cererea de adeziune sunt obligatorii. 

- achiziționați unul sau mai multe carduri de suporter prin achitarea contravalorii acestuia în contul: 

RO49 BFER 1731 0003 7456 RO01 deschis la TechVentures Bank Sighișoara; 
- se încarcă extrasul de cont cu datele personale(Nume, Prenume, Serie și număr CI) și mențiunea 

„ACHIZIȚIONARE CARD DE SUPORTER”. 

- se bifează căsuța aferenta „Am luat la cunoștință și sunt de acord cu regulamentul Campaniei”. 

- CARDURILE DE SUPORTER care pot fi achiziționate sunt:  

1. Card Suporter SUPER PREMIUM – preț: 1500 lei; 

2. Card Suporter PLATINUM – preț: 1000 lei; 

3. Card Suporter GOLD – preț: 700 lei; 

4. Card Suporter SILVER – preț: 400 lei; 

5. Card Suporter METAL – preț: 150 lei;  



7.2.1 Participanții trebuie să păstreze extrasul de cont cu care au achitat contravaloare unui Card de Suporter 

cu care s-au înscris în Campanie, în original sau în format digital, necesare pentru validare; 

7.2.2 Vor fi anulate si nu vor fi luate in considerare: 

a) înscrierile efectuate în afara perioadei de desfăşurare a Campaniei; 

b) înscrierile efectuate prin utilizarea de mecanisme / tentative de frauda sau prin oricare alte modalități 

decât cele prevăzute de prezentul Regulament; 

c) înscrierile efectuate de persoane din categoriile prevăzute la Art. 4.2. 

7.3 Desemnarea câștigătorilor 

7.3.1 Tragerea la sorti presupune folosirea unui program de calculator cu distribuire si extragere aleatorie, 

care va selecta câștigătorii și rezervele, pentru premiile oferite în cadrul Campaniei, dintr-o baza de date ce 

conține toate înscrierile valide în Campanie. 

Extragerile trimestriale se vor efectua in prezenta unei comisii, denumită în continuare „Comisia”, de către 

SC RZV TOUR SRL, în prezenta unui notar public, după cum urmează: 

 

EXTRAGEREA 1 (01.12.2022, ora 07:00 – 09.12.2022, ora 23:59) – tragerea la sorti se va realiza până cel 

târziu la data de 16.12.2022. In cadrul tragerii la sorti trimestriale se vor extrage: 

a) 1 (un) câștigător al premiului constând într-o (1) vacanță în extern (pachet servicii turistice, 2 persoane, doar pentru 

posesorii cardurilor Super Premium); 
[Prin pachet servicii turistice în extern se va înțelege un produs turistic care conține servicii de transport, cazare și masă pentru 

2 persoane (partenerul de turism va indica produsul turistic și valoarea acestuia cu minim 30 zile înaintea tragerii)] 

b) 1 (un) câștigător al premiului constând într-o (1) vacanță în România (pachet servicii turistice, 2 persoane, intră 

în tragerea la sorți posesorii tuturor tipurilor de carduri) 
[Prin  pachet servicii turistice în România se va înțelege un produs turistic care conține servicii de cazare și masa, fără transport 

pentru 2 persoane (partenerul de turism va indica produsul turistic și valoarea acestuia cu minim 30 zile înaintea tragerii)] 

c) 1 (un) câștigător al premiului constând în alte promoții (bilete la evenimente sportive, artistice, culturale, intră în 

tragerea la sorți posesorii tuturor tipurilor de carduri); 

[Prin  promoții se înțelege categoria de evenimente sportive, culturale, artistice (pentru care partenerul de turism va indica 

tipul de eveniment și valoarea acestuia cu minim 30 zile înaintea tragerii)]. 

d) 1 (un) câștigător al premiului constând într-un voucher anual de reduceri pentru vacanțe în extern (sumă 

corespunzătoare cardului achiziționat- intră în tragerea la sorți posesorii tuturor tipurilor de carduri); 

e) 1 (un) câștigător al premiului constând într-un voucher anual de reduceri pentru vacanțe în România (sumă 

corespunzătoare cardului achiziționat, intră în tragerea la sorți posesorii tuturor tipurilor de carduri); 

 

EXTRAGEREA 2 (01.03.2023, ora 07:00 – 10.03.2023, ora 23:59) – tragerea la sorti se va realiza până cel 

târziu la data de 17.03.2023. In cadrul tragerii la sorti trimestriale se vor extrage: 

a) 1 (un) câștigător al premiului constând într-o (1) vacanță în extern (pachet servicii turistice, 2 persoane, doar pentru 

posesorii cardurilor Super Premium); 
[Prin pachet servicii turistice în extern se va înțelege un produs turistic care conține servicii de transport, cazare și masă pentru 

2 persoane (partenerul de turism va indica produsul turistic și valoarea acestuia cu minim 30 zile înaintea tragerii)] 

b) 1 (un) câștigător al premiului constând într-o (1) vacanță în România (pachet servicii turistice, 2 persoane, intră 

în tragerea la sorți posesorii tuturor tipurilor de carduri) 
[Prin  pachet servicii turistice în România se va înțelege un produs turistic care conține servicii de cazare și masa, fără transport 

pentru 2 persoane (partenerul de turism va indica produsul turistic și valoarea acestuia cu minim 30 zile înaintea tragerii)] 

c) 1 (un) câștigător al premiului constând în alte promoții (bilete la evenimente sportive, artistice, culturale, intră în 

tragerea la sorți posesorii tuturor tipurilor de carduri); 

[Prin  promoții se înțelege categoria de evenimente sportive, culturale, artistice (pentru care partenerul de turism va indica 

tipul de eveniment și valoarea acestuia cu minim 30 zile înaintea tragerii)]. 

d) 1 (un) câștigător al premiului constând într-un voucher anual de reduceri pentru vacanțe în extern (sumă 

corespunzătoare cardului achiziționat- intră în tragerea la sorți posesorii tuturor tipurilor de carduri); 

e) 1 (un) câștigător al premiului constând într-un voucher anual de reduceri pentru vacanțe în România (sumă 

corespunzătoare cardului achiziționat, intră în tragerea la sorți posesorii tuturor tipurilor de carduri); 

 

 



EXTRAGEREA 3 (01.06.2023, ora 07:00 – 09.06.2023, ora 23:59) – tragerea la sorti se va realiza până cel 

târziu la data de 16.06.2023. In cadrul tragerii la sorti trimestriale se vor extrage: 

a) 1 (un) câștigător al premiului constând într-o (1) vacanță în extern (pachet servicii turistice, 2 persoane, doar pentru 

posesorii cardurilor Super Premium); 
[Prin pachet servicii turistice în extern se va înțelege un produs turistic care conține servicii de transport, cazare și masă pentru 

2 persoane (partenerul de turism va indica produsul turistic și valoarea acestuia cu minim 30 zile înaintea tragerii)] 

b) 1 (un) câștigător al premiului constând într-o (1) vacanță în România (pachet servicii turistice, 2 persoane, intră 

în tragerea la sorți posesorii tuturor tipurilor de carduri) 
[Prin  pachet servicii turistice în România se va înțelege un produs turistic care conține servicii de cazare și masa, fără transport 

pentru 2 persoane (partenerul de turism va indica produsul turistic și valoarea acestuia cu minim 30 zile înaintea tragerii)] 

c) 1 (un) câștigător al premiului constând în alte promoții (bilete la evenimente sportive, artistice, culturale, intră în 

tragerea la sorți posesorii tuturor tipurilor de carduri); 

[Prin  promoții se înțelege categoria de evenimente sportive, culturale, artistice (pentru care partenerul de turism va indica 

tipul de eveniment și valoarea acestuia cu minim 30 zile înaintea tragerii)]. 

d) 1 (un) câștigător al premiului constând într-un voucher anual de reduceri pentru vacanțe în extern (sumă 

corespunzătoare cardului achiziționat- intră în tragerea la sorți posesorii tuturor tipurilor de carduri); 

e) 1 (un) câștigător al premiului constând într-un voucher anual de reduceri pentru vacanțe în România (sumă 

corespunzătoare cardului achiziționat, intră în tragerea la sorți posesorii tuturor tipurilor de carduri); 
 

ART 7 VALIDAREA CÂȘTIGĂTORILOR. PUBLICAREA CÂȘTIGĂTORILOR 

7.1. Ulterior desemnării câștigătorilor, Partenerul va începe procesul de validare a acestora, ocazie cu care se 

va verifica îndeplinirea condițiilor privind înscrierea Participanților, precum si respectarea tuturor dispozițiilor 

prezentului Regulament, după cum urmează: 

A. Validare câștigători  premii constând în vacanță în extern (pachet servicii turistice, 2 persoane); 

A.1 Participanții care au fost desemnați câștigători vor fi contactați prin apel telefonic la numărul de 

telefon mobil utilizat pentru înscrierea in Campanie, în intervalul orar 09:00–20:00, de luni până sâmbătă, 

de maximum 5 (cinci) ori în maximum 7 (șapte) zile de la data desemnării câștigătorilor, în afara zilelor de 

duminica și sărbători legale; numărul de telefon utilizat servește pentru identificarea Participanților și 

contactarea acestora. In cazul in care Participantul nu poate fi contactat, după cele 7 (șapte) zile se va trece 

la contactarea rezervelor. 

A.2 Pentru a parcurge procesul de validare, Participantul va furniza Organizatorului in momentul contactării 

telefonice, informațiile necesare identificării și validării lui. Convorbirile telefonice vor fi înregistrate pentru 

a putea fi utilizate ca mijloace de proba în eventualele contestații în legătură cu procesul de validare a 

câștigătorilor și de înmânare a premiilor oferite în Campania promoțională „Sprijină sportul și câștigă cu 

RZV TOUR”, precum si pentru scopul verificării modului în care este gestionata relația cu participanții la 

Campanie. 

1.In cazul acceptului înregistrării apelului, Participantului i se va solicita: 

(i) In etapa de pre-validare: 

a. Să declare în scopul verificării respectării Regulamentului Campaniei următoarele informații: 

- data nașterii; 

- daca este membru fondator al Organizatorului, angajat al Partenerului; sau ruda de gradul I și II (respectiv 

copii/părinți, frați/surori) și/sau soț/soție al tuturor celor menționați mai sus; 

- daca are domiciliul sau reședința in Romania 

b. Sa trimită în termen de maximum 2 (doua) zile lucrătoare de la data contactării telefonice, în 

afara zilelor de duminica și sărbătorilor legale, copie a extrasului de cont. 

Daca extrasul de cont întrunește condiţiile de validare conform Art. 7.1, se va continua procesul de 

validare conform punct (ii) de mai jos 

(ii) In etapa de validare se vor solicita în plus următoarele informații: 

- nume, prenume 

- adresa de email 

- serie și număr CI 

 

 



In plus, câștigătorii premiilor trebuie  să trimită în termen de maximum 2 (doua) zile lucrătoare de la data 

contactării telefonice, o copie a cărții de identitate, în vederea emiterii documentelor necesare pentru intrarea 

în posesia premiilor; 

2. In cazul în care un Participant nu dorește înregistrarea convorbirii sau nu furnizează toate informațiile 

necesare procesului de prevalidare și/ sau validare, după încheierea apelului acesta va primi un sms/ e-mail cu 

un link către o pagina web unde poate completa datele sale de contact necesare pentru procesul de validare 

(menționate la pct-ul 1.a de mai sus); 

3. Înmânarea premiilor se face la sediul Partenerului din Târgu Mureș, Bulevardul 1 Decembrie 1918, Nr. 234, 

Ap. 15, județul Mureș, Romania. 

7.4.2 Daca premiul nu se acorda ca urmare a neîndeplinirii de către Participant a uneia sau a mai multor condiții 

de validare, Organizatorul va desemna drept potențial câștigător, sub rezerva îndeplinirii tuturor condițiilor 

prevăzute de prezentul Regulament, prima rezerva în ordinea desemnării acestora. Daca nici aceasta nu 

îndeplinește condiţiile necesare, se vor avea in vedere, celelalte rezerve, în ordinea desemnării acestora si se 

va relua procesul de notificare și validare descris anterior. Daca nici rezervele nu sunt validate, premiul nu se 

acorda și va rămâne in proprietatea Organizatorului. Condiţiile de validare a rezervelor sunt 

aceleași ca și în cazul Participanților desemnați inițial. 

7.2. Nici Organizatorul si nici Partenerul nu pot fi făcuți răspunzători pentru documentele trimise de Participant 

pentru validare care nu ajung la Organizator/ Partener. 

7.3. Nici Organizatorul si nici Partenerul nu pot fi făcuți responsabili pentru cazul în care un Participant nu 

poate fi contactat din cauze neimputabile acestora (de ex. fără a se limita la: număr de telefon invalid/ incorect/ 

incomplet, adresa de e-mail incorecta/ incompleta, etc.). 

7.4. Organizatorul își rezerva dreptul de a nu acorda Premiul daca Participanții desemnați câștigători nu 

îndeplinesc condiţiile de validare sau în cazul în care nu sunt suficiente înscrieri în Campanie. 

7.5. Anunțarea câștigătorilor se va realiza prin publicarea acestora pe website- https://www.csssighisoara.ro și  

pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/CSS-Sighisoara, după finalizarea procesului de validare 

realizat după fiecare extragere trimestrială, până cel târziu la datele: 

EXTRAGEREA 1: până cel târziu 30.12.2022; 

EXTRAGEREA 2: până cel târziu 30.03.2023; 

EXTRAGEREA 3: până cel târziu 30.06.2023. 

7.6. Orice eroare și/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage răspunderea 

acestuia, acuratețea datelor de contact furnizate de către Participanți fiind în responsabilitatea exclusiva a 

acestora. 

7.7. Premiile, se vor acorda câștigătorilor în Târgu Mureș, la sediul Partenerului,  S.C. RZV Tour SRL, situat 

în Bulevardul 1 Decembrie 1918, Nr. 234, Ap. 15, Târgu Mureș, județul Mureș Romania Organizatorul se 

obliga sa le comunice câștigătorilor cu minimum 24 ore înainte de predarea efectivă. Câștigătorii vor trebui să 

se prezinte la sediul Partenerului, unde vor intra in posesia premiilor.  

Înmânarea premiilor va avea loc la finalizarea fiecărei extrageri, în termen de aproximativ o luna de zile de la 

finalizarea procesului de validare dar nu mai târziu de datele de la Art. 7.4.6 si va fi consemnata într-un proces 

verbal de recepție. Toate costurile aferente cu deplasarea din localitatea de domiciliu în Târgu Mureș vor fi 

suportate de către câștigătorii desemnați.  

7.8. În cazul în care premiile sunt refuzate de către câștigători sau aceștia nu au putut fi găsiți la telefon sau nu 

au răspuns la mail-ul primit din partea Organizatorului, premiile rămân în posesia Partenerului care poate 

dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale. 
 

ART 8 LIMITAREA RASPUNDERII 

8.1. Organizatorul este îndreptățit să ia toate masurile necesare în caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz 

sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, a Organizatorului și a Partenerului. 

8.2. In eventualitatea unei dispute asupra validității unei înscrieri în cadrul acestei Campanii, decizia 

Organizatorului este definitiva. 

8.3. Organizatorul nu își asuma responsabilitatea pentru: 

a) Înscrierile efectuate în afara perioadei Campaniei menționate mai sus; 



b) Înscrierile care nu conțin toate informațiile obligatorii; 

c) Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon/adreselor de email ale Participanților; 

d) Eventuale erori în datele furnizate de către câștigătorii desemnați; lipsa acurateței datelor de contact nu 

atrage răspunderea Organizatorului și a Partenerului, fiind responsabilitatea exclusiva a Participanților; ca 

atare Organizatorul și Partenerul nu au niciun fel de obligație în cazul furnizării de către Participanți a unor 

date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii în condiții normale a premiului, la imposibilitatea 

identificării unui câștigător; 

e) Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui câștigător de a intra în posesia premiului 

trimis prin curier, cauzata de orice motiv altul decât propria sa culpa; 

f) Situațiile în care anumite persoane înscrise în Campanie sunt în incapacitate de a participa parțial sau integral 

la procesul de validare, daca aceasta incapacitate se datorează unor circumstanțe aflate în afara controlului pe 

care Organizatorul îl poate în mod rezonabil exercita; Aceste circumstanțe se pot datora: informațiilor eronate, 

incomplete, transmise cu întreruperi, transmise cu întârziere sau deformate in orice alt mod, în urma acţiunilor 

utilizatorilor paginii web, a funcționarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicațiilor acestora sau altor 

echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea Campaniei. Aceste circumstanțe se pot datora, de 

asemenea, dificultăților tehnice care pot afecta funcționarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de 

calcul și/sau a aplicațiilor furnizorului de Internet și/sau funcționarea defectuoasa a e-mail-ului, fie in cazul 

Organizatorului, fie in cazul Participantului, cauzată de probleme tehnice. Aceste circumstanțe pot, de 

asemenea, sa se datoreze unor schimbări de legislație care sa influențeze derularea si implementarea 

Campaniei (precum deciziile adoptate de autoritățile civile, regimul de război, 

catastrofele naturale si alte evenimente similare), câștigurile obținute în urma Campaniei, valoarea acestora, 

funcția acestora, condiţiile de acordare a acestora si/sau distribuirea acestora. 

g) Eventualele dispute legate de extrasele de cont; 

h) Cazurile în care câștigătorul nu respecta condiţiile de validare detaliate in prezentul Regulament Oficial; 

i) Situațiile în care numărul de telefon de pe care este realizată înscrierea nu poate fi identificat sau apelat 

(număr incorect, numărul nu este alocat, este dezactivat, este blocat, nu se afla în aria de acoperire etc) și ca 

atare Organizatorul nu poate contacta participantul la Campanie; 

Întreruperile/ disfuncționalitățile neanunțate ale operatorilor telefonici, datorita aglomerării rețelelor pe 

perioadele de trafic intens; 

j) Situațiile în care consumatorii achiziționează în perioada Campaniei oricare dintre produsele 

Organizatorului neparticipante la Campanie; 

k) Organizatorul nu va fi răspunzător pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de către 

câștigător în legătură cu premiile câștigate, indiferent de natura acestor prejudicii cu excepția situațiilor expres 

prevăzute de lege și care ar institui o astfel de răspundere; 

8.4. Participanții acceptă cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator în privința câștigătorilor, 

precum si a calendarului ulterior al Campaniei sau a altor schimbări legate de implementarea Campaniei. 

8.5. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile Campaniei sau în 

privința căruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa Campaniei. 

8.6. Participanții se obliga, de asemenea, să pună la dispoziția Organizatorului toate datele de contact necesare, 

conform Regulamentului, necesare acestuia pentru a lua legătura cu Participantul în vederea derulării 

Campaniei – anunțare câștigători, transmitere premii etc. 

8.7. Organizatorul nu răspunde în niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezulta din participarea 

la Campanie cu excepția cazului in care acestea se datorează unor acte de neglijenta grava sau unor acte 

intenționate de care este responsabil Organizatorul. 

ART. 9 PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE 

9.1. Organizatorul sau Partenerul prelucrează datele cu caracter personal ale Participanților la prezenta 

Campanie in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera 

circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, în scopurile următoare: - organizarea campaniei, 

respectiv a extragerii; - desemnarea si validarea câștigătorilor; - acordarea premiilor către câștigători; - 

îndeplinirea obligațiilor fiscale ale Organizatorului/Partenerului.  



9.2. Datele cu caracter personal prelucrate de Partener/Organizator, în scopul menționat în prezenta vor fi 

păstrate cât este necesar, pentru procesul de premiere. Daca se inițiază o măsura legala Datele cu caracter 

personal pot fi păstrate pana la finalul acestei acțiuni, inclusiv eventualele perioade de recurs, iar apoi vor fi 

șterse sau arhivate, conform prevederilor legislației aplicabile. In principiu, Datele cu caracter personal vor fi 

păstrate de operator, pe durata solicitata sau permisa de legislația aplicabila. Ulterior, operatorul va 

elimina/șterge Datele cu caracter personal din sistemele si evidentele sale si/sau vom vor fi luate masuri pentru 

a le anonimiza, astfel încât participanții câștigători sa nu mai poată fi identificați in baza acestor date. Datele 

cu caracter  personal vor fi șterse după 6 luni de la încetarea promoției, cu excepția situației in care prevederile 

legale impun păstrarea acestora pentru o perioada mai lunga. Organizatorul/Partenerul garantează respectarea 

confidențialității datelor cu caracter personal. Prin comunicarea datelor cu caracter personal în modalitățile 

indicate in mod expres prin Regulament, participanții înscriși in campanie și câștigătorii premiilor Campaniei 

sunt de acord cu toate prevederile Regulamentului și își exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu 

caracter personal sa fie prelucrate conform celor de mai sus. Datele cu caracter personal colectate în cadrul 

acestei Campanii nu vor fi dezvăluite ca terți decât in situațiile impuse de legislația în vigoare.  
 

ART. 10 ÎNCETAREA / ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI. FORȚA MAJORĂ 

Campania poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevăzute în cazul producerii unui eveniment ce 

constituie forță majora, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului și Partenerului, din motive 

independente de voința lor, de a asigura desfășurarea in bune condiții a Campaniei. 

Forța majora înseamnă în înțelesul art. 1351 Cod civil orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil 

si inevitabil pentru Organizator și Partener. Campania mai poate înceta înainte de împlinirea perioadei stabilite 

ori poate fi suspendata oricând in baza liberei decizii a Organizatorului și Partenerului, cu condiția ca acesta 

să comunice in prealabil o astfel de situație și cu respectarea prevederilor Regulamentului.  
 

ART. 11 IMPOSIBILITATEA RIDICARII PREMIILOR 

În cazul în care oricare dintre câștigătorii Campaniei se afla în imposibilitate de a se deplasa, predarea 

premiului se va face unei persoane împuternicite prin procura notariala specială pentru acest lucru. 

Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectivei persoane 

împuternicite prin procura notariala, precum și de plata oricăror despăgubiri sau soluționarea oricăror 

reclamații legate de aceasta. 
 

ART. 12 CONTESTATII SI LITIGII 

12.1 Eventualele contestații vor fi luate în considerare dacă sunt recepționate de Organizator, la adresa de 

email office@csssighișoara.ro, in termen de 3 zile de la publicarea câștigătorilor pe pagina web - 

https://www.csssighisoara.ro și  pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/CSS-Sighisoara. Orice 

contestații sosite după aceasta data nu vor fi luate in considerare13.2 Eventualele litigii apărute între 

Organizator/ Partener si Participanți cu privire la orice aspect legat de desfășurarea Campaniei se vor soluționa 

pe cale amiabila in termen de 10 zile lucrătoare, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi 

soluționate în instanțele judecătorești romane competente. 

12.2. Reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare semnării procesului- verbal de predare-primire nu 

vor fi luate in considerare de către Organizator/Partener. 
 

ART. 13 ALTE CLAUZE 

13.1. In cazul în care o anumita prevedere a prezentului Regulament este declarata nulă, celelalte prevederi 

rămân valabile/valide în măsura în care pot produce efecte juridice chiar în absența condițiilor declarate nule. 

În măsura posibilului, condiţiile anulate se înlocuiesc cu o alta reglementare rezonabila, valida juridic, care să 

corespundă cât mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate. 

13.2. Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale si aplicabile tuturor Participanților. 
 

Organizator 

ASOCIAȚIA PĂRINŢILOR din „CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR SIGHIȘOARA” 

Partener 

SC RZV TOUR SRL 


