
Regulament Concurs “ZIUA NATIONALA A CULTURII” – FOCSANI MALL 
 
Focsani Mall te invita la concurs: 
 
1. In perioada 12 - 15 Ianuarie 2017, raspunde cu un comentariu la provocarea noastra “Recomanda 
o modalitatea prin care poti convinge un copil sa citeasca o carte” si intri automat in concurs. 
 
Premiul consta intr-un voucher valoric, in valoare de 200lei, care poate fi folosit doar in Centrul 
Comercial Focsani Mall.Organizator hotaraste care va fi magazinul in care se poate folosi voucherul 
valoric. 
 
Premiul va fi acordat in urma extragerii prin intermediul aplicatiei www.random.org. Toti participantii 
care raspund cu un comentariu la intrebarea concursului vor fi introdusi in aplicatia www.random.org 
cu nume si prenume de profil asa cum au declarat la momentul inscrierii. Fiecare participant se va 
inscrie in concurs o singura data chiar daca va trimite mai multe raspunsuri. 
Castigatorul va fi anuntat in data de 16 ianuarie 2017 pe  www.facebook.com/focsanimall.ro 
 
Premiul va fi ridicat de la Administratia Centrului Comercial Focsani Mall, Str.Calea Moldovei nr.32 in 
perioada 17-20 Ianuarie, intre orele 09:00-18:00. Contact: contact@focsanimall.ro; 0237.234.013 
 
1. Organizator: 
Concursul “ZIUA NATIONALA A CULTURII” este organizat de Focsani Mall (denumita in continuare 
«Organizator»). 
Concursul se va desfasura conform prezentului Regulament, ale carui prevederi sunt obligatorii 
pentru toti participantii. Regulamentul oficial in cauza este intocmit si facut public conform legislatiei 
aplicabile in Romania. 
 
2. Locul de desfasurare a concursului: 
Concursul este organizat si se desfasoara pe pagina de Facebook Focsani Mall 
(http://www.facebook.com/focsanimall.ro ). Pentru a participa la acest concurs, este necesar sa aveti 
cont de utilizator pe site-ul www.facebook.com, completat cu o adresa de e-mail valida si 
nume/prenume reale. 
 
3. Perioada de desfasurare a concursului: 
Concursul se desfasoara in perioada 12-15 Ianuarie 2017 ora 22:00. 
 
4. Inscrierea in concurs: 
Pentru a participa la concurs, participantii trebuie : 
§ Sa detina un cont de utilizator pe site-ul facebook.com cu nume / prenume reale; 
§ Sa acceseze prezenta pagina de concurs aflata pe pagina de Facebook Focsani Mall;  
§ Sa raspunda la intrebarile concursului pe pagina Focsani Mall : “Recomanda o modalitatea prin care 
poti convinge un copil sa citeasca o carte.” (raspunsurile incomplete nu se pot inscrie in cursa pentru 
premiu); 
§ Un participant poate fi descalificat (prin optiunea de stergere a informatiilor publicate de utilizator) 
in orice moment daca Organizatorul observa orice fel de comportament considerat nepotrivit cu 
concursul si prezentul regulament. Organizatorul considera inscrierea la concurs ca o acceptare 
implicita a acestui regulament si considera orice date cu privire la participant adevarate si corecte. 
In cazul descoperirii oricaror neconcordante referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va 
considera respectiva participare valida. 
 
 
 

http://www.random.org/
http://www.random.org/
http://www.facebook.com/focsanimall.ro
mailto:contact@focsanimall.ro
http://www.facebook.com/focsanimall.ro
http://www.facebook.com/


5. Dreptul de participare: 
Poate participa la acest concurs orice persoana fizica, indiferent de sex, nationalitate sau religie. Prin 
exceptie de la acestea, nu pot participa la concurs membrii echipei organizatoare. 
6. Premii: 
Premiul acordat consta in: 
- Voucher valoric in valoare de 200lei care poate fi folosit intr-unul dintre magazinele Centrului 
Comercial Focsani Mall. Organizatorul va stabili magazinul in care poate fi folosit voucherul. 
In cadrul acestui concurs, nu este posibila inlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia in bani 
si/sau in alte obiecte, dupa cum nu este permisa, in nici o situatie, cedarea premiului castigat catre 
unul sau mai multi terti; 
 
7. Acordarea premiului: 
Premiul va fi acordat in urma extragerii prin intermediul aplicatiei www.random.org. Toti participantii 
care raspund cu un comentariu la intrebarea concursului vor fi introdusi in aplicatia www.random.org 
cu nume si prenume de profil asa cum au declarat la momentul inscrierii.  
Castigatorul va fi anuntat in data de 16 ianuarie 2017 pe pagina www.facebook.com/focsanimall.ro 
 
8. Litigii: 
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs se vor rezolva pe cale amiabila. 
Organizatorul nu isi va asuma nici o raspundere cu privire la pretentiile tertilor sau ale institutiilor 
asupra premiilor castigate de catre participanti. 
Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere in cazul in care ii sunt comunicate informatii false sau 
eronate. 
Organizatorul nu raspunde pentru eventuale disfunctionalitati in derularea concursului ca urmare a 
actiunilor unor terti cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau 
administratori ai retelelor de telecomunicatii sau altii asemenea. 
Organizatorul isi asuma responsabilitatea numai in ceea ce priveste acordarea premiilor. 
Organizatorul nu este raspunzator sub nici o forma pentru continutul generat si pentru utilizatorii 
inscrisi in acest concurs, ori pentru consecintele care decurg din acesta actiune. 
 
9. Regulamentul concursului: 
Regulamentul concursului este disponibil pe site-ul www.focsanimall.ro. 
Participarea la acest concurs implica acceptarea irevocabila si neconditionata a prevederilor 
prezentului Regulament si obligativitatea respectarii acestora. 
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricand prevederile prezentului Regulament in masura 
in care se va impune acest lucru, cu conditia anuntarii modificarilor pe pagina www.focsanimall.ro. 
Modificarile/forma modificata a Regulamentului intra in vigoare numai dupa publicarea online. 
Regulamentul Concursului este intocmit in conformitate cu legile din Romania. 
In cazul nerespectarii prezentului regulament/concurs, premiile castigate nu se vor acorda. 
 
9. Contact: 
Pentru mai multe informatii referitoare la concurs, va rugam sa va adresati echipei de organizare: 
contact@focsanimall.ro; 0237.234.013  
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