
Regulament “Giveaway IBW2019” 

 

1. Organizator 

Organizatorul concursului “Giveaway IBW2019” (care va fi denumit în 

continuare Concursul) este BEBE WRAP S.R.L, cu sediul în municipiul Constanța, 

strada Străjerului nr. 58A, cam. 3, etaj P, județ Constanța, înregistrat în Registrul 

Comerțului sub nr. J13/1471/04.04.2019, CUI RO40919292, prin magazinul 

Navels (care va fi denumit în continuare Organizatorul). 

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, care este 

obligatoriu pentru toti participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a 

modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod 

oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială. 

 

2. Durata concursului și locul de desfășurare 

Concursul începe la data de 02.10.2019 si se incheie la data de 12.10.2019, ora 

12:00. 

Concursul se desfașoară on-line, pe pagina de Facebook 

https://www.facebook.com/navelsshop/.  

 

3. Condițiile de participare 

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, 

domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în Romania, care respectă condițiile 

prezentului regulament și care urmează indicațiile prezente în acest Regulament 

pentru a își valida participarea. 

Câștigătorul trebuie să fie de acord cu publicarea numelui lui pe pagina de 

facebook https://www.facebook.com/navelsshop/ si pe site-ul www.navels.ro. 

Pentru a putea participa la Concurs, participanții trebuie să aibă un cont de 

Facebook.  

Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește 

condițiile impuse de Regulament.  

https://www.facebook.com/navelsshop/
https://www.facebook.com/navelsshop/
http://www.navels.ro/


Dreptul de participare va fi anulat automat dacă Organizatorul constată 

tentative de fraudare a concursului. 

 

4. Mecanismul concursului 

Concursul “Giveaway IBW2019” este anuntat pe pagina de facebook 

https://www.facebook.com/navelsshop/.  

Utilizatorii se pot înscrie în concurs în perioada 2 octombrie – 12 octombrie 

2019, astfel: 

1. Like&Share la postarea GIVEAWAY IBW2019 pe Facebook 

2. Like paginii de la Facebook https://www.facebook.com/navelsshop/ 

3. Tag în postare către trei prietene care s-ar bucura de acest minunat sistem 

de purtare 

Simpla devenire de fan pe contul de Facebook nu presupune și înscrierea în 

concurs, este necesară și postarea unui comentariu. 

 

5. Premiile concursului 

Se va acorda un premiu, un sistem de purtare marca Little Frog.  

 

6. Desemnarea și anunțarea câștigătorului 

Câștigătorul va fi desemnat printr-un mecanism de selecție aleatorie cu ajutorul 

random comment picker (commentpicker.com) pe 12 octombrie la ora 12:00 

(dacă câștigătorul nu va îndeplini condițiile vom face o nouă extagere).  

Câștigătorul va fi anunțat pe pagina de facebook 

https://www.facebook.com/navelsshop/. 

Câștigătorul va fi contactat de către Navels. Daca acesta nu va putea fi contactat 

și nu își revendică premiul în termen de trei zile (72 ore) de la anunțarea lui, va 

fi contactata rezerva numarul 1.  

Câștigătorii vor intra personal în posesia premiului, începând cu data 13 

octombrie 2019. 

https://www.facebook.com/navelsshop/
https://www.facebook.com/navelsshop/photos/a.113548253312378/131764028157467/?type=3&theater
https://www.facebook.com/navelsshop/
https://www.facebook.com/navelsshop/photos/a.113548253312378/131764028157467/?type=3&theater
https://www.facebook.com/navelsshop/


Câștigătorul va primi premiul prin poștă/curier, taxele fiind suportate de către 

Organizator. Înainte de trimiterea premiului câștigătorul/câștigătoarea trebuie 

să trimită pe e-mail Organizatorului o copie după buletin sau cartea de identitate 

și adresa de expediere. 

La recepționarea premiului, câștigătorul trebuie: 

1.  Să trimită printr-un e-mail o copie a cărții de identitate. 

2. Să predea curierului procesul-verbal de predare-primire a premiului, semnat. 

Premiile vor fi expediate prin poștă/curier numai la adrese de pe teritoriul 

României. 

 

8. Prelucrarea datelor cu caracter personal 

Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 

677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal și liberă circulație a acestor date, respectiv dreptul la 

informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, 

dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. 

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanți la 

înscrierea în concurs exclusiv în scopul anunțării și identificării câștigătorului. 

 

10. Încetarea concursului 

Prezentul Concurs va înceta de drept la data de 12 octombrie 2019, ora 12.00 și 

poate înceta înainte de termen în cazul producerii unui eveniment de natură a 

face imposibilă derularea. 

 

11. Taxe si impozite aferente 

Organizatorul nu este răspunzător de plata altor taxe sau a altor obligații 

financiare legate de premiul oferit, acestea căzând în sarcina persoanei 

câștigătoare. 

 

12. Litigii 



În cazul unor litigii apărute între Organizator și participantii la concurs, acestea 

vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe 

cale amiabilă, părțile implicate vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor 

competente. 

 

Concursul nu este în niciun fel finanțat, sponsorizat sau menținut de către 

Facebook. 


