SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI
Concursul este organizat de PRIME S.R. (Students Relations), cu sediul în Bucureşti,
strada Edgar Quinet, nr. 7, sector 1 , Cod Unic de înregistrare 14534050 în colaborare cu
British American Tabacco.
Participanții la concurs trebuie să respecte termenii și condițiile prezentului regulament
oficial, potrivit celor menționate mai jos.
Regulamentul este pus la dispoziție în mod gratuit, va fi întocmit și va fi făcut public
conform legislației aplicabile din România prin publicarea pe https://primeromania.ro/,
pe întreaga durată a concursului, în conformitate cu dispozițiile cuprinse mai jos.
SECȚIUNEA 2. PERIOADA ŞI ZONA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
Concursul este organizat pe pagina de Instagram
https://www.instagram.com/humansofprime/ se desfăşuara în perioada 04.12.2020 ora 20:00
- 13.12.2020 ora 20:00, conform mecanismului descris la SECŢIUNEA 3.
Regulamentul Oficial al concursului va fi afişat pe https://primeromania.ro/ , pe întreaga
perioadă a desfăşurării.
SECȚIUNEA 3. MECANISMUL CONCURSULUI ŞI ÎNSCRIEREA LA CONCURS
Concursul va fi anunțat și se va desfășura pe pagina oficială de Instagram
@humansofprime (https://www.instagram.com/humansofprime/) printr-o postare ce va fi
publicată/afișată în data de 04.12.2020, urmând să se încheie pe data de 13.12.2020, la
ora 20:00. Câștigătorii vor fi anunțați pe data de 14 decembrie, pe Insta Story-ul contului
@humansofprime.
SECTIUNEA 4. CONDIȚII DE PARTICIPARE
Condițiile de participare la concurs sunt următoarele:
-persoanele care doresc să participe la concurs vor trebui să dea follow paginii de
Instagram @humansofprime și @teambat.ro;
-Comentează sub poza în care anunțăm concursul menționând personalitatea ta și
motivând alegerea făcută, apoi etichetează alți doi prieteni;
SECȚIUNEA 5. ANUNȚAREA CAŞTIGĂTORULUI
Câștigătorul va fi anunțat pe pagină oficială de Instagram @humansofprime,pe Insta
Story. De asemenea, câștigătorul va primi un mesaj privat cu informațiile necesare
pentru a intra în posesia premiului.
Nerespectarea regulamentului de participare menționat mai sus, precum și utilizarea
unui limbaj neadecvat sau încercarea de fraudare duc automat la eliminarea din concurs
a persoanei respective.

