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Regulament concurs Tombolă Târgul Imobiliar Timişoara – Ediţia a VI -a 

martie 2023 
 
 
 
Organizatorul concursului este Inform Media Press S.R.L. (sediul: Oradea, B-dul Dacia, 
nr. 34, bl. U 55) (denumită în cele ce urmează: Organizator).  
 
 
1. Persoanele care participă la concurs 
 
La concurs poate participa: 
 

- orice persoană fizică cu vârsta de peste 16 ani care îndeplinește condițiile de participare 
înscrise în regulamentul de participare al concursului; 

- orice persoană cu vârsta de peste 16 ani care acordă, prin completarea talonului de 
concurs, consimțământul pentru procesarea datelor sale cu caracter personal de către 
Inform Media Press S.R.L., în scopul derulării concursului şi premierii participanţilor 
câştigători (denumit în cele ce urmează: participant la concurs). 
 

Nu pot participa la concurs proprietarii, angajații Inform Media Press S.R.L. și aparținătorii 
acestora (art. 8:1 punctul ) al Codului Civil). 
 
 
2. Scopul concursului 
 
Scopul concursului este recompensarea prin tragere la sorţi a vizitatorilor Târgului Imobiliar 
Timişoara, ediţia a 6-a, organizat la Congress Hall, în cadrul Iulius Town, în perioada 18 -  19 
martie 2023.  
 
Consimțământul dat pe parcursul concursului poate fi retras în orice moment cu mențiunea 
că în cazul în care participantul la concurs își retrage consimțământul înaintea încheierii 
concursului, acesta nu poate participa la tragerea la sorți.  
 
 
3. Descrierea concursului, detalii 
 
Condiția participării la concurs este ca prin completarea talonului de concurs, să vă dați 
consimțământul de a fi contactaţi la datele personale furnizate în prealabil și la prelucrarea 
acestor date, în scopul derulării concursului, extragerii câştigătorilor, contactarea acestora şi 
publicarea lor în newsportalul www.tion.ro. 
 
Odată cu acordarea consimțământului, declarați că ați luat la cunoștință și ați acceptat 
informarea noastră privind protecția datelor.  
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4. Premiile, durata concursurilor 
 
Premii: 
 

1. un voucher pentru un salt cu parașuta în tandem, filmat; 
2. o saltea de pat Sonno Supremo 4, de 200×160 cm, marca Timflex. 
 

Cei de la GoJump Timișoara vor pune la dispoziție un salt în tandem cu parașuta, filmat, care 
permite experimentarea emoției căderii libere, fără a fi necesară o instruire amplă în prealabil. 
După o scurtă introducere, se va decola pentru un zbor de 20 de minute. În tandem cu un 
instructor autorizat, se va executa saltul și se va experimenta sentimentul unei căderi libere la 
200 km/h. 

 
Salteaua Sonno Supremo 4, de 200×160 cm, marca Timflex, este formată din 4 straturi din 
diferite spume cu o înălțime totală de 20 cm. Gradele diferite de rigiditate si elasticitate dintre 
stratul de bază și celelalte conferă un efect relaxant. Sonno Supremo 4 este o saltea reversibilă, 
ortopedică sau superortopedică, datorită straturilor din care este compusă. 
 

Inform Media Press S.R.L. nu îşi asumă răspunderea pentru organizarea şi/sau modificările 

făcute de organizatorii saltului cu paraşuta. 

 

Premiile sunt stabilite de către Inform Media Press S.R.L. și sunt 
specificate explicit în regulamentul fiecărui concurs, publicat în ziarele Inform 
Media Press S.R.L., pe site-urile Inform Media Press S.R.L. sau paginile sale de 
Facebook. 
 
Premiul poate fi refuzat și nu este transmisibil. Premiul nu poate fi convertit în bani. Alte 
costuri legate de premii nu sunt suportate de către Inform Media Press S.R.L.  
 
Durata concursului, data tragerii la sorți 
 
Concursul se desfăşoară pe durata târgului Târgului Imobiliar Timişoara, ediţia a 6-a, în 
perioada 18 -  19 martie 2023, respectiv sâmbătă 18 martie, în intervalul orar: 10.00 – 19.00 
şi duminică 19 martie, în intervalul orar: 10.00 – 18.00. 
 
Data tragerii la sorți: duminică 19 martie 2023, orele 18.00, la Congress Hall, în cadrul Iulius 
Town, extragerea fiind transmisă live pe pagina Facebook Tion. 
 
 
5. Anunţarea câștigătorilor; preluarea premiilor 
 
Tragerea la sorți se va face în prezenţa unei comisii, se va extrage un câştigător şi o rezervă 
pentru fiecare premiu în parte. 
 
Câștigătorii vor fi anunțați telefonic, după care vor fi publicate numele câștigătorilor  pe 

portalul de știri www.tion.ro, conform regulamentului de participare la concurs.  

 

În cazul în care câștigătorul nu se prezintă în termenul stabilit pentru a-și ridica premiul la 

data prestabilită, își pierde premiul, urmând ca acesta să revină rezervei. 

 

Organizatorul nu își asumă nici o responsabilitate apărută după preluarea premiului legat de 

eventualele reclamații. În cazul în care câștigătorul se dovedește a fi o persoană cu capacitate 
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de tranzacționare limitată, orice demers legat de premiu, preluarea și folosirea premiului cât 

și consimțământul acestuia la prelucrarea datelor, se va face numai prin reprezentantul legal 

al acestuia.  

 

7.Reguli de protecția datelor 

Tuturor participanţilor le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 

pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera 

circulaţie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de 

intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de 

a se adresa justiţiei. Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanţi la 

înscrierea în tombolă exclusiv în scopul anunţării şi identificării câştigătorilor. 

 

Prin participarea la concurs declarați că ați luat la cunoștință și ați acceptat prezentul 

regulament de concurs, respectiv informarea de protecția datelor a Inform Media Press 

S.R.L. Participantul la concurs este de acord ca datele sale cu caracter personal să fie 

prelucrate de către  Inform Media Press S.R.L în scopul participării la concurs. 

Consimțământul dat pe parcursul concursului poate fi retras oricând prin declarația trimisă 

electronic la adresele de e-mail: protectiadatelor@informmedia.ro. In acest caz când  

participantul la concurs își retrage consimțământul înaintea încheiereii concursului, acesta 

nu poate participa la tragerea la sorți.  

 

Participantul la concurs acceptă condițiile prevăzute de regulament și consideră ca fiind 

obligatorii privind persoana sa.  

După terminarea concursului și desemnarea câștigătorilor, taloanele necâștigătoare vor fi 

distruse. 

Taloanele câștigătoare vor fi păstrate până la înmânarea premiilor, după care vor fi distruse. 

Inform Media Press S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica unilateral prezentul regulament.  
 
În chestiunile care nu sunt reglementate prin prezentul regulament, vor fi considerate de 
referință normele legale române. 
 
 
Timişoara, 16 martie 2023 
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