
Regulament Concurs: Your summer story! 

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 Tarvel. 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 

12 mai 2017 – 30 mai 2017. Aria de desfasurare a campaniei este exclusiv Romania, pe contul de 

facebook al participantilor. 

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 şi sunt inscrisi in programul Work and Travel 

USA indiferent de agentie.  

4. Mecanismul de desfasurare: 

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

▪ Sa fie inscrisi in programul Work and Travel USA 

▪ Sa puna pe Facebook-ul personal ca si cover poza trimisa de Student Travel cu hashtag-

ul #studenttravel şi sa adune cât mai multe like-uri de la prieteni. 

▪ Să trimită  un e-mail cu adresa de Facebook la adresa concurs@studenttravel.ro  prin 

care sa  anunte participarea in concurs. 

5. Premii: 

Premiile constau in:  

▪ Locul 1: Bagaj de cala; 

▪ Premiu de participare: Luggage-tag pentru toti studentii care se inscriu in concurs 

conform cerintelor. 

6. Modalitatea de acordare a premiilor: 

Castigatorul va fi ales dupa urmatorul regulament:  

Locul 1: 

▪ Cine strange cele mai multe like-uri la poza de cover (poza Student Travel) in perioada 

12 mai 2017 – 30 mai 2017 va fi declarat castigator. 
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Premiu de participare:  

▪ Toti studentii care se inscriu conform cerintelor concursului. 

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

regulament. 

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 

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.  

Câştigătorii vor primi pe e-mail toate informaţiile legate de ridicarea premiilor. 
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