
Regulament Giveaway  

PRIME și BAT te trimit la Electric Castle! 

(26.07-30.07.2021) 

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI 

1.1. 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.  

1.2. Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze 

tuturor prevederilor, termenilor și conditiilor prezentului regulament (denumit în continuare 

„Regulament Oficial") astfel cum sunt menționate mai jos. 

1.3. 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.  

1.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, urmând ca 

astfel de modificări sau schimbari să intre în vigoare numai după anunțarea acestora în mod 

oficial pe toate canalele de comunicare prin care Regulamentul a fost făcut public în prima 

instanță, la momentul anunțării concursului. 

SECȚIUNEA 2. PERIOADA ŞI ZONA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI 

2.2. Concursul este organizat pe pagina oficială de Instagram a asociației studențești PRIME 

România https://www.instagram.com/humansofprime/ și se desfăşoară în perioada 26.07.2021 ora 

20:00 - 30.07.2021 ora 23:59, conform mecanismului descris la SECŢIUNEA 5.  

2.2 Regulamentul Oficial al concursului va fi afişat pe https://primeromania.ro/, pe întreaga 

perioadă a desfăşurării concursului.  

2.3. Concursul se desfășoară exclusiv pe teritoriul Romaniei, iar Premiul se va pune la dispoziție 

doar în această regiune. 

 

SECTIUNEA 3. DREPURI ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE 

3.1. La acest Concurs pot participa cetățenii români sau cetățenii străini, persoane fizice, care sunt 

rezidenți în România sau au domiciliul stabil în România, care au împlinit vârsta de 18 ani până la 

data de 21.07.2021 și care acceptă termenii și conditiile prezentului Regulament Oficial (denumiți 

în continuare „Participanti”). 

3.2. Prin participarea la Concurs, Participanților nu le vor fi impuse niciun fel de cheltuieli 

suplimentare. 
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3.3. Nerespectarea regulamentului de participare menționat, precum și utilizarea unui limbaj 

neadecvat sau încercarea de fraudare duc automat la eliminarea din concurs persoanei respective. 

 

3.3. Condițiile de participare la concurs sunt următoarele: 

- Persoanele care doresc să participe la concurs trebuie să dea follow paginilor de Instagram 

@humansofprime (https://www.instagram.com/humansofprime) și @teambat.ro 

(https://www.instagram.com/teambat.ro/) 

- Trebuie să comenteze sub poza în care anunțăm concursul, menționând ce le-ar plăcea să 

învețe, dacă ar fi parte din programul Global Graduate în Marketing. Pe lângă acestea, 

trebuie să eticheteze în comentariu un prieten. 

 

SECȚIUNEA 4. PREMIUL CONCURSULUI 

4.1. În cadrul prezentului Concurs, se va acorda un singur premiu: un bilet de tipul guest la 

festivalul Electric Castle 2021, Bonțida Pass + Cluj Napoca Pass, pentru o singură persoană, în 

format electronic. 

4.2. Desemnarea câștigatorului se va face în conformitate cu prezentul Regulament. 

4.3. În cadrul acestui Concurs nu este posibilă înlocuirea premiului oferit cu contravaloarea 

acestuia în bani sau cu alte beneficii și/sau Produse. 

 

SECȚIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI ŞI ÎNSCRIEREA LA CONCURS 

5.1. Concursul va fi anunțat și se va desfășura pe pagina oficială de Instagram @humansofprime 

(https://www.instagram.com/humansofprime/ ) printr-o postare, care va fi publicată/afișată în data 

de 26.07.2021 ora 20:00, urmând să se încheie pe data de 30.07.2021, la ora 23:59. 

5.2. Câștigătorul va fi anunțat pe data de 31.07.2021, printr-o postare de tip Story pe pagina oficială 

de Instagram @humansofprime (https://www.instagram.com/humansofprime/)  

5.3. La tragerea la sorți nu vor participa înscrierile care nu respectă specificațiile de înscriere 

detaliate mai sus.  

5.4. Desemnarea câștigătorului se va face prin tragere la sorți aleatorie, utilizand un soft de 

extragere specializat. 

 

SECȚIUNEA 6. ANUNȚAREA CAŞTIGĂTORULUI 

6.1. Câștigătorul va fi anunțat pe pagina oficială de Instagram @humansofprime 

(https://www.instagram.com/humansofprime/), printr-o postare de tipul Story, în data de 

31.07.2021.  
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6.2. Un pontențial câștigător va fi contactat în termen de 24 de ore de la momentul anunțării 

rezultatului extragerii, pentru a fi anunțat de potențialul câștig, prin intermediul platformei 

Instagram. În vederea validării premiului, potențialul câștigător trebuie să pună la dispozitia 

Organizatorului, în termen de 48 de ore informațiile necesare validarii premiului, si anume:  

- fotocopie a cărții de identitate validă, care să facă dovada vârstei minime de participare la 

Concurs (18 ani); 

- detaliile privind punerea în posesie a premiului câștigat (nume complet și adresa de mail pentru 

primirea premiului în format electronic). 

6.3. Neîndeplinirea oricărei condiții din cele descrise mai sus duce la invalidarea premiului. 

6.4. În cazul în care Participantul nu poate accepta premiul din diverse motive personale, care 

aparțin exclusiv de acesta, se va pierde orice drept asupra premiului fără plata niciunei despăgubiri 

din partea Organizatorului.   

6.5. În cazul invalidarii premiului, se va face o nouă extragere și se va trece la contactarea noului 

potential câștigător. Condițiile de validare ale noilor câștigători, în cazul în care primul nu 

validează premiul, sunt aceleași ca și în cazul câștigătorilor. 

6.6. În situatia în care potențialul câștigător nu validează premiul în decurs de 48 de ore, 

Organizatorul își rezervă dreptul de a apela în acest caz la o nouă extragere a unui alt câștigător. 

6.7. În situația în care nici câștigătorul și  niciunul  din  cei 3 câștigători extrași ulterior nu valdiează 

premiul,  premiul  va  ramane  la dispoziția Organizatorului. 

 

SECTIUNEA 7. CLAUZE DIVERSE PRIVIND DESEMNAREA CASTIGATORILOR SI 

VALIDARE  

7.1. Pentru ca un Participant să fie validat câștigător, trebuie să îndeplinească concomitent, în mod 

obligatoriu și fără echivoc toate condițiile de participare, respectiv validare, prevazute în prezentul 

Regulament; 

7.2. Organizatorul nu va acorda nicio despăgubire în bani sau alte beneficii Participanților cărora 

li s-a alocat un premiu, dar care au fost invalidați ca urmare a nerespectarii întocmai ale cerințelor 

Regulamentului sau care nu au revendicat premiul în timpul alocat conform prezentului 

Regulament.  

7.3. Câștigătorul unui premiu nu poate ceda premiul, integral sau în parte, unei alte persoane. 

7.4. Organizatorul nu poate fi făcut răspunzator pentru documentele trimise de câștigător care nu 

ajung la Organizator în termenele menționate în prezentul regulament și nici pentru premiile care 

nu ajung la câștigător, din motive independente de voința Organizatorului. 

7.5. Livrarea premiului către câștigător se va face electronic, prin intermediul adresei de mail 

furnizată de câștigător, în termen de maximum 48 de ore de la validarea premiului. 


