
Regulament Concurs: Share your summer! 

#StudentTraveler 

1. 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 12/Oct/2018 12:00 p.m. EEST – 15/Nov/2018 12:00 p.m. EET. Aria de 

desfasurare a campaniei este spaţiul virtual aferent Facebook si Instagram. 

 

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/au fost inscrisi in 

Romania in programul Work and Travel USA 2017/2018. 

 

4. Mecanismul de desfasurare: pentru a participa la concurs, participantii trebuie sa 

intruneasca urmatoarele conditii: 

• Sa posteze pe conturile proprii de Facebook/Instagram o fotografie/fotografii sau 

video din experienta lor Work and Travel USA, alaturi de o scurta descriere si 

hashtagul #StudentTraveler si sa dea tag paginii de 

https://facebook.com/studenttravelro   

si https://instagram.com/studenttravelromania. 

 

• Participantul trebuie sa trimita un e-mail cu adresa de Facebook/Instagram la adresa 

concurs@studenttravel.ro prin care sa anunte participarea in concurs. 

 

• Nu exista limita in ceea ce priveste numarul fotografiilor/persoana, dar va fi selectat 

cate un material digital/persoana.  

 

Toate fotografiile participante trebuie sa respecte urmatoarele cereri: 

 

https://facebook.com/studenttravelro
https://instagram.com/studenttravelromania


•    Fotografiile trebuie sa fie in format digital. Toate fisierele digitale trebuie sa fie de 15 

megabytes sau mai mici (min. 3 MB), in format JPEG sau .jpg. Fotografiile din 

Snapchat / Instagram nu sunt acceptate. 

•    Prin intrarea in concurs, participantul reprezinta, recunoaste si garanteaza ca 

fotografia prezentata este o lucrare originala creata numai de participant, ca 

fotografia nu incalca drepturile de autor, marcile comerciale, drepturile morale, 

drepturile de confidentialitate / publicitate sau drepturile de proprietate intelectuala 

a oricarei persoane sau entitati si ca nici o alta parte nu are niciun drept, titlu, 

revendicare sau interes pentru fotografie. 

•    Fotografia nu poate sa contina continut obscen, provocator, defaimator, explicit 

sexual sau altfel interzis sau inadecvat. 

•    Watermarks-rile sunt inacceptabile. Cu exceptia cazului in care organizatorul 

primeste o versiune non-watermarked a fotografiei in termen de zece (5) zile de la 

data solicitarii sale, aplicatia va fi descalificata. 

•  Organizatorul isi rezerva dreptul de a examina originalitatea fotografiei / materialul 

sursa pentru a confirma respectarea acestor reguli. 

• Angajatii si reprezentantii Student Travel nu pot participa la concurs. 

 

5. Premiu: 

666 USD cash  

 

6. Modalitatea de acordare a premiilor: 

Castigatorul va fi ales dupa urmatorul regulament: 

Fotografiile participante in concurs vor fi repostate pe contul de Facebook/Instagram Student 

Travel si vor fi supuse votului timp de 13 zile sub forma de like-uri intre 16.11.2018   5:00 p.m. 

EET – 29.11.2018   5:00 p.m. EET. 

Juriul Student Travel va alege castigatorul din primele 5 fotografii cu cele mai multe like-uri. 

Castigatorul va fi ales pe 30 noiembrie 2018 si va fi notificat prin e-mail. 

Organizatorul isi rezerva dreptul sa descalifice participantii care nu respecta prezentul 

regulament. 

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


Nu vor fi luate in considerare voturile din partea unor profile false (ex. Tip like / share 

exchange). Utilizatorii care vor folosi aceste mijloace vor fi descalificati. Castigatorii vor primi pe 

e-mail toate informatiile legate de ridicarea premiului. 

6. Confidențialitatea datelor: 
 

Participantii sunt de acord ca datele personale, in special numele si adresa, pot fi prelucrate, 

partajate si utilizate in alt mod in scopurile si in contextul Concursului si in orice alte scopuri 

prezentate in acest Regulament. Datele pot fi, de asemenea, utilizate de catre Organizator 

pentru a verifica identitatea participantului sau pentru a verifica in alt mod eligibilitatea 

participantului de a participa la Concurs. Participantii au dreptul sa acceseze, sa revizuiasca, sa 

rectifice sau sa anuleze datele personale detinute de Organizator in scris. Datele personale vor 

fi utilizate de catre Sponsori si afiliatii sai exclusiv in scopurile mentionate aici. 

7. General: 

Campaniei pe pagina https://www.facebook.com/studenttravelro sau 

https://www.instagram.com/studenttravelromania nu este sponsorizata, administrata si nici nu 

va fi asociata in vreun fel platformelor de socializare Facebook (www.facebook.com) sau 

Instagram (www.instagram.com). Informațiile date de participanți furnizate pe pagina oficială a 

Organizatorului devin proprietatea acestuia și nu a Facebook / Instagram și vor fi folosite strict 
în condițiile și termenii din prezentul Regulament. 

 

https://www.facebook.com/studenttravelro
https://www.instagram.com/studenttravelromania
https://www.facebook.com/
http://www.instagram.com/

