
REGULAMENT CONCURS „Vacanța trăsnită” 
 
      
 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR 
Organizatorul concursului interactiv cu premii „Vacanța trăsnită” 

este S.C. Editura Paralela 45 S.A, cu sediul în Pitești, Str. Frații Golești nr. 130, 

jud. Argeș, CUI RO6494981. Respectarea regulilor din prezentul document este 

obligatorie pentru toţi participanţii. Prin înscrierea la concurs, 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 

www.kerismith.ro. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau schimba 

regulamentul, dar nu înainte de a anunţa public participanţii. 

 

SECŢIUNEA 2. DURATA CONCURSULUI 
Concursul „Vacanța trăsnită” se desfăşoară în perioada 1 iulie – 1 septembrie 2016, 

pe site-ul www.kerismith.ro  

 

SECŢIUNEA 3. MODUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI 

 

În perioada mai sus menționată, te invităm să alegi o pagină din cartea „Jurnalul 

meu trăsnit pentru vacanță” (http://www.edituraparalela45.ro/carte/jurnalul-meu-

trasnit-pentru-vacanta); urmează instrucțiunile într-un mod cât mai creativ iar 

rezultatul trimite-l printr-o fotografie sau un filmuleț la adresa de e-mail: 

office@kerismith.ro. 

Lucrările vor fi jurizare de echipa site-ului www.kerismith.ro 

 

SECŢIUNEA 4. PREMIILE ŞI MODALITATEA DE ACORDARE 
Premiile constau în oferirea a trei pachete formate dintr-o tabletă si a unei cărți 

aparținând autoarei Keri Smith.  

Se mai oferă, de asemenea, un număr de 5 (cinci) pachete cu câte două cărți ale 

aceleiasi autoare, Keri Smith. 

Pentru a intra în posesia premiilor, câştigătorii trebuie să trimită datele de contact 

(nume complet, adresă, număr de telefon) la adresa de email office@kerismith.ro. 

Premiile nu pot fi convertite în bani. 

S.C. Editura Paralela 45 S.A. va suporta eventualele costuri legate de transport. 

În cazul în care unul sau mai mulţi câştigători nu confirmă datele de contact sau 

renunţă la premiu, S.C. Editura Paralela 45 S.A. îşi rezervă dreptul de a oferi 
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premiul unui alt participant la concurs. 

Numele câştigătorilor concursului vor fi anunţate pe site-ul www.kerismith.ro, 

precum si pe pagina de facebook 

(https://www.facebook.com/KeriSmithRomania/?fref=ts) 

 

SECŢIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE 

Concursul este deschis tuturor participanţilor rezidenţi în România, cu excepţia 

angajaţilor S.C. Editura Paralela 45 S.A. precum şi a membrilor familiilor acestora 

până la gradul IV inclusiv. 

 

SECŢIUNEA 6. CONFIDENTIALITATEA DATELOR 
S.C. Editura Paralela 45 S.A. va păstra confidenţialitatea tuturor datelor celor 

înscrişi la concurs.  

 

SECŢIUNEA 7. REGULAMENTUL CONCURSULUI 
Regulamentul concursului este disponibil în mod gratuit pe site-ul 

www.kerismith.ro  

Regulament întocmit în data de 29 iunie 2016. 
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