
”REGINA MARIA iubeste sportul” REGULAMENT CONCURS 
 

Organizatorul Promotiei: 

Concursul „REGINA MARIA iubeste sportul” este organizat de catre CENTRUL MEDICAL UNIREA S.R.L. cu 

sediul in sediul in Bucuresti, str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 5B, sectorul 1, cod postal 013811; telefon/fax: 

021 304 04 00 / 021 233 02 41, e-mail: office@reginamaria.ro, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului 

sub nr. J40/15930/1991, CIF RO5919324, reprezentata prin Fady CHREIH, Director General, numita in 

continuare “Organizator”; 

 

Durata. Locul desfasurarii. Mecanismul promotiei 

REGINA MARIA - Reteaua Privata de Sanatate 

Concursul organizat pe pagina de Facebook REGINA MARIA - Reteaua Privata de Sanatate in perioada 5 – 

6 august 2021, respecta urmatorul regulament: 

1. Participarea la concurs implica acceptarea si cunoasterea integrala, expresa si neechivoca a 

prezentului Regulament; 

2. Concursul se desfasoara online si se adreseaza participantilor cu varsta de peste 18 ani, din  

Romania. 

3. Canalul oficial de comunicare cu participantii la concurs este pagina de Facebook REGINA MARIA 

- Reteaua Privata de Sanatate, in speta postarea dedicata din cadrul paginii; 

4. Concursul se desfasoara exclusiv pe pagina de Facebook REGINA MARIA - Reteaua Privata de 

Sanatate, in perioada 5 – 6 august 2021; 

5. Participantii trebuie sa fie fani ai paginii de Facebook REGINA MARIA - Reteaua Privata de Sanatate 

si sa raspunda intr-un comentariu la postarea de concurs din pagina de Facebook REGINA MARIA 

- Reteaua Privata de Sanatate 

 

Regina Maria iubește tenisul, iar acum ne puteți demonstra că sunteți și voi fani ai acestui sport!  

Răspundeți la întrebarea: "Care este meciul tău de tenis preferat?", iar noi vom premia două dintre cele 

mai apreciate comentarii! 

 

Câștigătorii vor primi fiecare câte o invitație la finala Turneului WTA 250 desfășurat la Cluj Napoca în 

data de 8 august. 

 

Concursul se desfășoară în perioada 5 august – 6 august, deci fiți atenți la semnalul nostru și grăbiți-vă 

să răspundeți provocării! START JOC! 

 



#ReginaMariaIubesteSportul 

Castigatorii vor fi anuntati sambata, 7 august 2021 printr-un comentariu la postarea de concurs; 

 

#ReginaMariaIubesteSportul”. 

6. Premiile constau in 2 bilete la Turneul WTA 250 desfasurat la Cluj Napoca pentru meciul din 8 

august 2021. 

7. Premiul acordat nu pot fi inlocuit cu alt premiu si nici nu se poate acorda contravaloarea acestuia 

in bani; in cazul refuzului sau imposibilitatii unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa 

cum este acesta descris in regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiul 

respectiv nu se va mai atribui altui concurent. Ridicarea premiului se va face de catre castigator 

de la receptia Spitalului REGINA MARIA CLUJ situate pe strada Dorobantilor, nr 29.  

8. Castigatorii vor numiti dupa cum urmeaza: 

Raspundeti la intrebarea: "Care este meciul tau de tenis preferat si de ce?", iar noi vom premia cele mai 

apreciate 2 comentarii. 

9. Castigatorii vor fi anuntati sambata, 7 august 2021  printr-un comentariu la postarea de concurs; 

10. Castigatorii va fi contactati de organizatori printr-un mesaj privat. 

11. Pentru a fi considerati eligibili, participantii la concurs trebuie sa aiba varsta de 18 ani, impliniti 

pana la data de 5 august, sa aiba un cont de Facebook care sa fie asociat unei persoane reale si sa 

indeplineasca conditiile de participare mentionate in postul de concurs; Sa indeplineasca 

conditiile de participare/acces la turneul WTA impuse de organizatori - 

https://winnersopen.ro/ro/2021/07/28/important-reguli-de-acces-la-winners-open-2021/   

12. Participantii care incearca sa fraudeze mecanismul concursului vor fi descalificati; 

13. Este la latitudinea organizatorului sa elimine inscrierile in concurs ale acelor conturi de Facebook 

suspecte, create in scopul participarii la concursuri. Organizatorul poate verifica veridicitatea 

conturilor de Facebook suspecte prin urmatoarea procedura: accesarea acestora in scopul de a 

identifica existenta urmatoarelor elemente: poza de profil, un numar minim de 30 de prieteni, 

activitatea in cont si existenta unei cai de a contacta utilizatorul. In cazul in care exista suspiciuni 

ulterioare, se poate trece la contactarea persoanei care detine contul suspect, printr-un mesaj 

privat, pentru validarea datelor personale; 

14. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament fara o notificare prealabila; 

15. Organizatorul are dreptul sa faca publice comentariile pe care le considera de interes pe pagina 

de Facebook REGINA MARIA - Reteaua Privata de Sanatate, cat si pe alte medii online. 

16. Castigatorilor li se vor comunica integral modul  prin care poate intra in posesia invitatiei in 

momentul in care vor fi contactati. 
 
 

https://winnersopen.ro/ro/2021/07/28/important-reguli-de-acces-la-winners-open-2021/


PROTECTIA DATELOR PERSONALE  
Participarea in campanie implica acceptarea expresa a participantilor ca datele lor personale sa fie 
pastrate si prelucrate de Organizator in scopul unor potentiale informari ulterioare din partea acestuia. 
Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate  
catre terti, cu exceptia societatilor comerciale implicate in organizarea campaniei.  
Participantilor la campanie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind 
protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor 
date 

Va dorim mult succes! 

 

 


