
Regulament Concurs 

1. Organizatorul Campaniei: organizatorul campaniei promotionale este SC. Student Travel TKT SRL, cu 

sediul in Cluj-Napoca, str. I.C. Bratianu 32/2, CUI RO17681039 inregistrata la registrul comertului sub nr. 

J12/2200/2005 activand sub marca Student Travel. Campania se va desfasura conform prevederilor 

prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Prin participarea la concurs se 

accepta conditiile prezentului regulament. 

2. Durata si aria de desfasurare a campaniei: perioada de desfasurare a prezentei campanii va fi 25 

noiembrie 2016 – 8 ianuarie 2017. Aria de desfasurare a campaniei este exclusiv Romania, pe contul de 

facebook al organizatorilor (http://facebook.com/studenttravelro) si blog 

(https://www.studenttravel.ro/ro/blog/ ). 

3. Drept de participare: la aceasta campanie pot participa toate persoanele fizice care au varsta de cel 

putin 18 ani impliniti la data inceperii campaniei care au participat la un program Work and Travel USA 

indiferent de agentie. La aceasta campanie nu pot participa  angajatii si colaboratorii Student Travel. 

4. Mecanismul de desfasurare: 

Pentru a participa la concurs, participantii trebuie sa intruneasca urmatoarele conditii: 

a) Sa fi fost participant intr-un program Work and Travel USA 

b) Sa scrie un testimonial de minim 20 de cuvinte despre experienta lui/ei americana - si sa aleaga minim 3 

fotografii reprezentative pentru vara petrecuta  in SUA - fiecare fotografie sa fie denumita cu numele 

participantului si locatia unde a fost realizata 

c) Sa ne trimita textul şi fotografiile prin e-mail la adresa concurs@studenttravel.ro pana la data de 15 

decembrie 2016 

d) In cazul in care s-a pregatit si o filmare din State sa ne trimita si linkul sa fie integrat in testimonial. 

Testimonialul va fi incarcat de catre Student Travel pe blog sub forma de articol, urmand ca una din 

pozele trimise sa fie incarcata intr-un album pe Facebook, alaturi de o scurta descriere si link spre 

testimonial 

e) Sa aleaga care poza doreste sa-i reprezinte testimonialul pe Facebook dintre cele trimise 

f) Sa-si promoveze testimonialul si poza postata pe www.facebook.com/studenttravelro in perioada 16 

decembrie 2016 – 8 ianuarie 2017 adunand like-uri. 

 

 

 

 

http://facebook.com/studenttravelro
https://www.studenttravel.ro/ro/blog/


5. Premiile constau in:  

 Locul I: Camera digitala Go Pro Hero 

 Locul II: laptop Dell 2 GHz, 15.6”, 500 GB sau similar 

 Locul III: tableta Lenovo 8 GB 

 Locul IV si V: cate un acumulator extern 10000 mAh  

 Toti  care ne trimit testimonial si poza, castiga automat un voucher transmisibil de 30$ reducere 

la programul Work and Travel USA 2017. Daca voucherul nu se foloseste de castigator poate fi 

transmis unui prieten First-Timer neinscris inca in program. Valabilitatea acestui voucher este 31 

ianuarie 2017 si nu se cumuleaza cu reducerea de Black Friday. 

 

6. Modalitatea de acordare a premiilor: 

Castigatorii premiilor vor fi alesi dupa urmatorul regulament:  

Primii 10 cu cele mai multe like-uri primite in perioada 16 decembrie 2016 – 8 ianuarie 2017 vor intra in etapa 

de jurizare.  Juriul va fi format din 5 membri ai Student Travel si colaboratori. 

Juriul va acorda cate o nota in functie de urmatoarele criterii:  

 creativitatea testimonialului  

 originalitatea testimonialului  

 claritatea transpunerii mesajului  

 creativitatea pozelor  

Se va face media, iar primii 5 cu media cea mai mare vor fi declarati castigatori. Castigatorii vor primi pe e-mail 

toate informatiile legate de ridicarea premiilor. 

 

7. Organizatorul isi rezerva dreptul sa descalifice participantii care nu respecta prezentul regulament.  Nu 

vor fi luate în considerare voturile din partea unor profile false (ex. Tip like / share exchange). Utilizatorii 

care vor folosi aceste mijloace vor fi descalificați.  

8. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament, dar nu inainte de a anunta publicul 

in prealabil pe pagina de facebook a Student Travel de la urmatoarea adresa 

www.facebook.com/studenttravelro 

 

http://www.facebook.com/studenttravelro

