
REGULAMENT CONCURS: Castiga cartile “Fetita care se juca de-a Dumnezeu” de Dan Lungu si “Vremea 
minunilor” de Catalin Dorian Florescu! 
 
Concursul este realizat de MyMedia Branded Content, numit in cele ce urmeaza Organizatorul. La 
concurs are dreptul sa participe orice persoana fizica in varsta de 18 ani impliniti la data inceperii 
concursului. Pentru a participa la concurs, cititoarele Petocuri.ro trebuie posteze in continuarea textului 
de concurs un comentariu cu titlul si autorul ultimei carti pe care a recomandat-o unui prieten. 
Concursul se desfasoara intre 2 si 12 iulie 2015 si are 1 premiu. Premiul consta in cartile “Fetita care se 
juca de-a Dumnezeu” de Dan Lungu si “Vremea minunilor” de Catalin Dorian Florescu!. Un participant 
este validat o singura data, pe baza adresei de email cu care se inscrie la concurs. In cazul in care exista 
mai multe inregistrari pe aceeasi adresa de email, va fi luat in considerare primul raspuns inregistrat in 
concurs cu acea adresa. Participantii suspectati de frauda vor fi invalidati.  
 
Castigatoarea va fi desemnata prin tragere la sorti pe 13 iulie 2015, utilizand website-ul 
http://textmechanic.com/Random-Line-Picker.html, din cadrul tuturor participantilor valizi inscrisi in 
concurs. Castigatoarea va fi anuntata pe 15 iulie 2015 in cadrul articolului de concurs si printr-un email 
pe adresa cu care s-a inscris la concurs. Daca premiul nu este revendicat printr-un raspuns la emailul 
nostru in termen de 2 zile lucratoare de la data la care castigatoarea este anuntata pe site si prin email, 
acesta se anuleaza. Va rugam sa verificati primirea mesajului nostru si in folderul de spam. In cazul in 
care adresa de email mentionata de castigator nu este valida, premiul va fi anulat – validarea neputand 
fi realizata. 
 
Premiul castigat nu poate fi inlocuit cu alte castiguri si nici nu se acorda contravaloarea in bani. In cazul 
refuzului castigatorilor de a beneficia de castig sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform 
prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Imposibilitatea castigatorului 
de a intra in posesia premiului exonereaza Organizatorul de orice raspundere. Pentru orice nelamurire 
legata de concursurile online, va rugam sa ne contactati la  
adresa ioana@petocuri.ro. Prin inscrierea la concurs, participantii sunt de acord ca datele inscrise in 
formularul de participare sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea efectuarii deliberarii, 
validarii, atribuirii premiului.  
 
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament. Organizatorul nu isi 
asuma responsabilitatea pentru informatiile eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu 
intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii 
echipamentelor ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora ce sunt 
folosite in derularea competitiei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice 
care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor 
furnizorului de Internet si/sau functionarea  
defectuoasa a email-ului, fie in cazul site-ului, fie in cazul participantului, cauzata de probleme tehnice 
si/sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web. 

 


