
REGULAMENT CONCURS “EUROVISION – KUENDE: HAI LA FINALA!” 

 

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR 

Organizatorul concursului interactiv cu premii “Eurovision – Kuende: Hai la finala!” este S.C. EDWARD 
NEUK SRL, cu sediul în BDUL. UNIRII NR 71, BL. G2C, SC. B, ET 7, AP 58, SECTOR 3, BUCURESTI, CUI 
RO32270720. Respectarea regulilor din prezentul document este obligatorie pentru toţi participanţii. 
Prin înscrierea la concurs (participarea cu un comentariu scris la postarea de pe platforma sociala 
Kuende: https://kuende.com/#social/post/a855c190-3406-11e7-bf86-
0d68e00a580a/comment/882e3df0-341c-11e7-a391-0d69e00a580a 
), participantul declară expres că a citit, a înţeles şi este de acord cu termenii şi condiţiile prezentului 
Regulament. Regulamentul oficial este adus la cunoştinţa publicului pe site-ul eurovision.tvr.. 
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau schimba regulamentul, dar nu înainte de a anunţa 
public participanţii. 

 

 

SECŢIUNEA 2. DURATA CONCURSULUI 

Concursul “Eurovision – Kuende: Hai la finala!” se desfasoara pe perioada 8 mai 2017 (incepand cu ora 
19:00) – 11 mai 2017 (ultimul comentariu valabil participarii fiind pana in ora 15:00, inclusiv), pe pagina 
Ilinca The Artist (https://kuende.com/#profile/ilincatheartist). 

 

 

SECŢIUNEA 3. MODUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI 

In perioada 8 – 11 mai 2017, pe postarea dedicata concursului 
(https://kuende.com/#social/post/a855c190-3406-11e7-bf86-0d68e00a580a/comment/882e3df0-341c-
11e7-a391-0d69e00a580a) utilizatorii platformei vor trebui sa lase un singur comentariu pentru a fi 
considerati participanti. Scrierea mai multor comentarii de catre acelasi utilizator va duce la 
descalificarea acestuia. 

Castigatorul va fi anuntat in seara de 11 mai 2017, prin tragere la sorti, folosind site-ul 
http://random.org 
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SECŢIUNEA 4. PREMIILE ŞI MODALITATEA DE ACORDARE 

Premiul consta intr-un bilet la Finala Eurovision 2017, desfasurata in Ucraina – Kiev. Biletul include doar 
transportul si cazarea (pe perioada 13-14 mai 2017), celelalte costuri fiind suportate de catre 
castigatorul concursului. 

Premiul nu poate fi convertit in bani. 

Daca in cel mult 24 de ore de la anuntarea castigatorului pe pagina Kuende Ilinca The Artist si Facebook 
Eurovision Romania, acesta nu trimite datele de contact la adresa de email ce va va fi anuntata, TVR si 
Edward Neuk Company isi rezerva dreptul de a oferi premiul unui alt participant la concurs. 

Noul castigator va fi nominalizat ca fiind urmatorul din lista extragerilor initiale (ex: daca primul ales nu 
trimite la timp datele de contact, locul 2 va fi desemnat ca si castigator, acesta avand insa doar 2 ore la 
dispozitie de la momentul anuntarii sa trimta datele de contact). Principiul de mai sus se va aplica pana 
cand un concurent isi va revendica premiul. 

 

 

SECŢIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE 

Concursul este deschis tuturor participantilor rezidenti in Romania, cu varsta minima de 18 ani. 

De asemenea castigatorul trebuie sa detina pasaport valabil minim 6 luni. 

 

 

SECŢIUNEA 6. RESPONSABILITATEA 

SC EDWARD NEUK COMPANY SRL nu are nicio raspundere si nu va putea fi implicat in litigii legate de 
corectitudinea datelor personale trimise de catre participanti. 

Organizatorul va acorda premiul numai acelei persoane ale carei date sunt trimise in cadrul Campaniei, 
in conformitate cu prevederile prezentului regulament. 

Organizatorul nu are obligatia de a purta corespondenta privitoare la solicitarile necastigatoare.  

Organizatorul nu va putea fi tras la raspundere pentru suspendarea sau incetarea Campaniei in orice 
stadiu datorita intervenirii unor evenimente de forta majora sau legale. 

Organizatorul nu raspunde pentru problemele tehnice sau privind transmiterea electronica de date 
aflate in afara controlului Organizatorului, participantii renuntand la orice fel de pretentii in acest sens 
impotriva Organizatorului. 



 

SECŢIUNEA 7. LITIGII 

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la Concurs, acestea vor fi solutionate pe cale 
amiabila. 

Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile vor inainta litigiul spre solutionare 
instantelor competente din raza teritoriala a sediului social al Organizatorului. 

Participantul declara in mod expres ca a citit si inteles regulamentul si accepta termenii si conditiile 
acestuia. 

 

Regulament intocmit in data de 8 mai 2017. 

 

 

 


