Regulament de desfasurare pentru concursul
“Acces gratuit 1 AN la party-urile cele mai tari”
organizat de catre www.4pe4.ro

Articolul 1. Organizatorul
Revista online www.4pe4.ro
Organizatorul este in drept sa schimbe sau sa modifice conceptul si formatul concursului ori de cate
ori considera necesar acest lucru. De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica
si/sau de a intrerupe concursul in orice moment, anuntand insa publicul in prealabil, prin folosirea
oricaror mijloace mass-media.
Prezentul concept si format al concursului reprezinta obiect al dreptului de autor al organizatorului,
fiind ocrotit conform prevederilor Legii nr.8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe.
Articolul 2. A. Organizarea si mecanismul concursului
2.1 Competitia intitulata “ Acces gratuit 1 AN la party-urile cele mai tari” se desfasoara in
perioada 19 martie – 27 aprilie 2015, prin intermediul site-ului www.4pe4.ro
2.2 Pentru a putea participa la concurs, vizitatorii www.4pe4.ro sunt rugați să se aboneze la
newsletter-ul bilunar 4pe4. Pentru ca o înscriere să fie considerată validă, vizitatorii trebuie să
confirme adresa de email conform intrucțiunilor primite pe aceasta
2.4. Vizitatorii se pot înscrie o singură dată
2.6 Câștigătorul premiului va fi desemnat prin tragere la sorti, tragere realizata cu ajutorul
www.random.org
Articolul 3. Participantii la concurs. Conditii de participare.
3.1 La concursul intitulat “Acces gratuit 1 AN la party-urile cele mai tari” poate participa orice
persoana fizica, care a implinit varsta de 18 ani si care face dovada domiciliului sau rezidentei in
Romania.
3.2 Participarea la concurs a participantilor atrage acceptarea implicita, neconditionata si fara
rezerve, de catre acestia a prezentului regulament, considerandu-se drept reale, corecte si complete
toate datele furnizate de participanti.
3.3. In cazul descoperirii oricaror neconcordante intre datele furnizate organizatorului (de catre
oricare dintre participanti) si realitate, respectiva participare se invalideaza fara indeplinirea vreunei
formalitati inaintea participantilor.
3.4 Participarea la concursul “Acces gratuit 1 AN la party-urile cele mai tari” implica
acceptarea neconditionata, exclusiva si irevocabila a participantilor ca numele, fotografiile si
materialele filmate cu acestia si castigatorii sa poata fi facute publice si exploatate in orice scop
inclusiv publicitar de catre organizator, fara nici un fel de pretentii din partea participantilor si
castigatorilor.
3.5 Nu pot participa la concurs angajatii si colaboratorii cu contract ai organizatorului, rudele
angajatilor organizatorului pana la gradul 4, precum si angajatii si rudele acestora pana la gradul 4

apartinand tertelor societati sau fundatii implicate in promovarea proiectului reprezentat de
concursul intitulat “Acces gratuit 1 AN la party-urile cele mai tari”.
Articolul 4. Valoarea si acordarea premiilor din concurs
4.1 Premiile acordate de catre organizator constau in:
- acces pe guestlist timp de 1 an calendaristic incepand din 30.04.2015 la petrecerile organizate de
cluburile sau promoterii enumerati in cele ce urmeaza: AllTimeClubbing, Color, Cyclic, Club Eden,
Club Guesthouse, Haos Events, Karnivale, Kristal Glam Club, ourown.ro, The Fresh, The Mission,
Studio Martin, Sunwaves Festival, Sunrise, WeDance, Wise Guys Events. Lista partenerilor in
aceasta campanie se poate modifica fara preaviz.
Conditiile de acordare ale premiului:
- castigatorul poate solicita acces la o singura petrecere pe noapte
- castigatorul va solicita acces la party-ul dorit cu minimum 7 zile lucratoare inainte de data
petrecerii
- accesul este supus regulilor impuse de promoter: valabilitate guestlist pana intr-o anumita
ora, dresscode etc.
- accesul nu este transmisibil catre o alta persoana
4.2 Castigatorii va fi contactat in termen de maxim 10 zile lucratoare de la castigarea premiului,
pentru a primi toate detaliile necesare validarii premiilor.
4.3. Organizatorul va publica numele castigatorului pe www.4pe4.ro
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