Regulamentul concursului online
“O cafea cu VUNK”

1. Organizator
Organizatorul concursului este SC TRUPA VUNK SRL, CUI RO 30649892, inregistrat la
Registrul Comertului sub J40 / 10391 / 2012, cu sediul social in Bucuresti, sector 5, str.Mihail
Sebastian nr.24, bl.S8, sc.4, et.1, ap.95.
Concursul se va desfăşura conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii
pentru toţi participanţii. Regulamentul oficial în cauză este întocmit şi făcut public, conform
legislaţiei aplicabile în România.
2. Locul de desfăşurare a concursurilor
Concursul este organizat şi se desfăşoară pe pagina web www.vunk.ro/ocafeacuvunk
3. Perioada de desfăşurare a concursului
Concursul se desfășoară în perioada 1-25 noiembrie 2022, iar castigatorii vor fi contactati in
perioada 28-30 noiembrie 2022.
4. Înscrierea în concurs
Pentru a participa la concurs participanţii trebuie să urmeze pașii de mai jos:
Sa acceseze pagina www.vunk.ro/ocafeacuvunk
Sa completeze corect toate detaliile de contact in formularul de participare (nume, numar de
telefon, email)
Sa povesteasca in scris, in casuta aferenta din formularul de participare, o amintire de la un
concert VUNK desfasurat la Sala Polivalenta.
Sa apese butonul “TRIMITE” pentru a se inscrie in concurs
5. Dreptul de participare
Poate participa la acest concurs orice persoană fizică din Romania, indiferent de sex,
naţionalitate sau religie. Prin excepţie de la acestea, nu pot participa la concurs membrii echipei
organizatoare, precum şi soţul/soţia şi rudele de gradul I şi II ale acestora.
6. Premii
Pe baza povestilor trimise, se vor alege 15 castigatori care vor fi invitati la un eveniment privat
VUNK pe data de 3 decembrie 2022.

7. Protecţia datelor personale
Prin participarea la acest concurs, fiecare Participant îşi dă acordul, în mod expres şi neechivoc,
cu privire la:
Colectarea şi prelucrarea de către Organizator a informaţiilor privind adresei de e-mail pe care
candidaţii o folosesc si a numarului de telefon pentru a fi contactati in cazul in care se numara
printre castigatorii concursului. Organizatorul va păstra confidenţialitatea cu privire la datele
personale ale Câştigătorilor şi le va utiliza numai în scopurile stabilite prin Regulament.
Participanţii au dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziţie, dreptul de
intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de
a se adresa justiţiei.
8. Litigii
Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la concurs se vor rezolva pe cale
amiabilă. Organizatorul nu îşi va asuma nicio răspundere cu privire la pretenţiile terţilor sau ale
instituţiilor asupra premiilor câştigate de către participanţi.
Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea concursului ca
urmare a acţiunilor unor unor terţi cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori,
proprietari sau administratori ai reţelelor de telecomunicaţii sau alţii asemenea.
Organizatorul îşi rezervă dreptul unilateral de a descalifica un text/comentariu participant la
concurs, dacă va considera că acesta este licenţios sau indecent.
Organizatorul nu este răspunzător sub nici o formă pentru conţinutul generat şi pentru utilizatorii
înscrişi în acest concurs, ori pentru consecinţele care decurg din acesta acţiune.
9. Regulamentul concursului
Regulamentul concursului este disponibil pe www.vunk.ro/ocafeacuvunk
Participarea la acest concurs implică acceptarea irevocabilă şi necondiţionată a prevederilor
prezentului Regulament şi obligativitatea respectării acestora.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament, în
măsura în care se va impune acest lucru, cu condiţia anunţării modificărilor pe pagina de
Facebook/Instagram
Modificările/formă modificată a Regulamentului intră în vigoare imediat după publicarea online.
Regulamentul Concursului este întocmit în conformitate cu legile din România.
10. Contact
Pentru mai multe informaţii referitoare la concurs, vă rugăm să ne scrieţi la adresa de mail:
vunk.tv@gmail.com

TRUPA VUNK S.R.L.

