
 

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 

“CASTIGA EXTRA REDUCERE ELEGANT TRAVEL” 

PERIOADA 20.01.2022-30.02.2022 

  

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI 

  

1.1. Organizatorul  campaniei “CASTIGA EXTRA REDUCERE ELEGANT TRAVEL” 
”(denumita  in  cele  ce urmeaza  “Organizatorul”)  este societatea S.C ELEGANT TRAVEL S.R.L., cu sediul in Sat 

Sasa, Comuna Danesti, Judetul Gorj, punct de lucru principal str. Tudor Vladimirescu nr. 17, Targu-Jiu, Gorj, 
inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J18/1142/2017, avand CUI RO38435355. 
  

1.2.  Campania se  va  derula  conform  prevederilor  prezentului  regulament  (denumit  in continuare 
"Regulamentul"), fiind obligatoriu pentru toti Participantii, conform dispozitiilor legale privind loteriile publicitare 
cuprinse in Ordonanta Guvernului nr. 99/2000, republicata si modificata, privind comercializarea produselor si 
serviciilor de piata si conform dispozitiilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Organizatorul isi rezerva dreptul de 
a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei. Astfel de modificari vor fi facute publice pe site-ul 
Organizatorului www.eleganttravel.ro  cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare. 
  

1.3 Regulamentul campaniei  va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania, fiind disponibil, in mod 
gratuit, in agentie si pe  site-ul  www.eleganttravel.ro pe toata durata de desfasurare. 
 
SECTIUNEA 2. PARTICIPANTII SI CONDITIILE DE PARTCIPARE LA CAMPANIE 

  

4.1.  Pentru  a  participa  la  campanie,  Participantii  trebuie  sa  indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: 

·         sa fie persoane fizice cu domiciliul in Romania;  

·         sa aiba varsta de minimum 18 ani impliniti la data inceperii campaniei; 

·         sa respecte prevederile prezentului Regulament pentru participarea la campanie – Regulamentul va 
fi facut public in acord cu legislatia din Romania – detaliile privind Regulamentul pot fi obtinute prin 
accesarea paginii web: www.eleganttravel.ro - (Sectiunea Regulamente Campanii – Regulament CASTIGA 
EXTRA REDUCERE ELEGANT TRAVEL. 

4.2.  La campanie NU pot participa: (i) angajatii Organizatorului, ai societatilor implicate in organizarea si in derularea 
campaniei, precum  si (ii) rudele  de gradul I (copii si parinti) sau sotul /sotia persoanelor mentionate la pct.(i). Orice 
incalcare a prezentei reguli, conduce la descalificarea participantului desemnat castigator prin random. In caz de 
descalificare, Organizatorul va apela la prima rezerva extrasa.   

4.3. Participarea la aceasta campanie implica acceptarea prevederilor prezentului Regulament, Organizatorul se 
obliga sa faca publice numele castigatorilor si premiile acordate. Prin participarea la campanie, Participantii accepta 
intrarea automata in baza de date a Organizatorului. 

4.4.  Prin  simpla  participare  la  campanie,  Participantii  isi  dau  acordul  expres  si  neechivoc  ca  datele  lor 
personale comunicate Organizatorului si partenerilor acestuia(ce actioneaza exclusiv in scopul acordarii premiilor), 
sa  intre  in baza de date a Organizatorului, in vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale 
Organizatorului.  

4.5. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti 
Participantii. 

  



SECTIUNEA 3. PREMIUL 

 

In cadrul acestei Campanii, Organizatorul ofera premii constand in  

 CODURI DE REDUCERE DE 5 EURO, 10 EURO, 15 EURO, ( aceste coduri pot fi folosite pentru aplicarea 

unui discount la o rezervare noua, sejurul careia se desfasoara in afara teritoriului Romaniei) 

 CODURI DE REDUCERE DE 10 LEI, 15 LEI, 20 LEI, 25 LEI, 30 LEI, ( aceste coduri pot fi folosite pentru 

aplicarea unui discount la o rezervare noua, sejurul careia se desfasoara pe teritoriul Romaniei) 

 Orice persoana care participa la concurs castiga garantat un voucher de reducere care poate fi folosit o 
singura data pentru o singura rezervare noua pe destinatia aferenta voucherului castigat.  

 Voucherele in EURO pot fi folosite pentru o singura rezervare noua in afara teritoriului tarii si nu poate fi 
cumulat cu alte vouchere castigate si aplicate pe aceeasi rezervare. 

 Voucherele in LEI pot fi folosite pentru o singura rezervare noua care se desfasoare pe teritoriu tarii si nu 
poate fi cumulat cu alte vouchere castigate si aplicate pe aceeasi rezervare. 

 Vocherul poate fi folosit pentru aplicarea unui discount la o rezervare noua, pe teritoriu tarii sau in afara 
teritoriului tarii conform voucherului castigat, O SINGURA DATA si acestea pot fi aplicate pentru rezervarile 
procesate pe perioada desfasurarii concursului “CASTIGA EXTRA REDUCERE ELEGANT TRAVEL”, 
perioada de desfasurare a concursului este: 20.01.2022-30.02.2022 

 

SECTIUNEA 4: PROTECTIA DATELOR PERSONALE 

  

 Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale participantilor la campanie in conformitate cu prevederile Legii 
677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor 
date si ale Legii 506/ 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul 
comunicatiilor electronice. 

 Adresa de email introdusa in formularul de participare nu o sa fie folosita de catre agentia Elegant Travel sub nicio forma.  

 Nu folosim adresa de email indrodusa in website la sectiunea concurs in scopuri publicitare si de comunicare.  

 

SECTIUNEA 5: DIVERSE 

 Prin participarea la aceasta campanie, participantii, ELEGANT TRAVEL, precum si toti cei implicati in aceasta campanie, 
sunt de acord si accepta in mod irevocabil prevederile prezentului regulament, intelegand pe deplin modul de functionare 
a campaniei organizate de S.C. ELEGANT TRAVEL SRL. 

 

 

 

 
ORGANIZATOR, 
S.C. ELEGANT TRAVEL S.R.L 

 

 

 

 

 


