
REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI 

„Thailanda, te iubesc” 

 

1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI 

1.1. Organizatorul concursului „Thailanda, te iubesc” (denumit în continuare "Concurs") este KLM 

ROYAL DUTCH AIRLINES (denumit în continuare "Organizatorul"), cu sediul în București, strada Buzești, 

nr. 85, etaj 2, sector 1, înregistrată la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 

Caracter Personal (ANSPDCP) în baza notificării în format  electronic nr. 17087. 

1.2.  Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit în 

continuare "Regulamentul"), fiind obligatoriu pentru toți Participanții. Organizatorul își rezervă dreptul 

de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării Concursului.  Modificările vor fi făcute printr-un 

Act Adițional autentificat de către un Notar Public. Modificările vor intra în vigoare de la data 

autentificării Actului Adițional de către Notarul Public. 

2. TEMEIUL LEGAL 

Prezentul Concurs se desfășoară în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 

privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, așa cum a fost ulterior modificată.  

3.  ARIA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI 

Concursul este organizat și se desfășoară pe întreg teritoriul României, în conformitate cu prevederile 

prezentului Regulament. 

4. DREPTUL ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS 
4.1.  Nu sunt eligibili a participa la Concurs angajații companiilor Air France, KLM, angajații 

partenerilor implicați în concurs (www.tedoo.ro și TAT Balkans) și nici membrii familiilor tuturor 

acestora (copii, părinți, frați/surori, soț/soție). 

4.2.    La Concurs poate participa orice persoană cu cetățenia în România (denumită în continuare 

„Participant”) cu vârsta minimă de 18 ani, împliniți la data începerii concursului și care se înscrie în 

Concurs respectând prezentul Regulament.  

4.3 Participarea la acest Concurs implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a 

prezentului Regulament.  

În cazul înscrierii şi/sau participării la concurs, Participanţii declară că au luat la cunoştinţă prezentul 

Regulament de Concurs şi-l acceptă fără rezerve. 

Participantul trebuie să asigure condiţiile tehnice şi celelalte condiţii necesare participării sale la 

Concurs şi să acopere toate costurile, să-şi asume toate responsabilităţile legate de acestea (cum ar fi 

de exemplu: taxa conexiunii de internet, achiziţionarea şi operarea calculatorului şi a programelor soft). 

Organizatorul îşi rezervă dreptul modificării întregului conţinut al Concursului cu notificare prealabilă 

sau ulterioară, respectiv fără anunţarea modificării, în special, dar nelimitându-se la următoarele: 

denumirea Concursului, datele de contact, data de începere şi terminare, desfăşurarea, condiţiile de 

participare, Regulamentul. Organizatorul are dreptul de a modifica unilateral prezentul Regulament, 

fără consimţământul Participantului. Orice modificare a Regulamentului se va face prin Act Adițional 

autentificat de către un Notar Public. 



În cazul problemelor nereglementate în prezentul Regulament se vor aplica instrucţiunile, informaţiile 

şi modalităţile de interacţionare plasate pe interfaţa de utilizare a Concursului şi dispoziţiile 

reglementărilor în vigoare. 

5.  MECANISMUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI 

În perioada 17 aprilie - 16 mai 2014 orice utilizator de internet care deține un blog personal sau un 

website despre călătorii sau scrie ca invitat pe un blog sau website de călătorii se poate înscrie la 

concursul „Thailanda, te iubesc” conform instrucțiunilor: 

5.1. Participantul publică pe blogul personal sau pe blogul pe care scrie în calitate de invitat un articol 

despre Thailanda, în care descrie una sau mai multe experiențe trăite în Thailanda.  

5.2. Participantul include la finalul articolului înscris în concurs următorul text „Articol înscris în 

concursul „Thailanda, te iubesc” organizat de KLM România, în colaborare cu Tedoo.ro și TAT Balkans.” 

Acest text trebuie să includă obligatoriu link către www.tedoo.ro și www.klm.ro. 

5.3. Participantul trimite un email la adresa elena@tedoo.ro cu următoarele informații: nume, 

prenume, adresă email, număr telefon  

5.4. Adăugarea textului de includere a articolului în Concurs și a linkului către website-urile 

www.tedoo.ro și www.klm.ro precum și trimiterea mailului conform cu art. 5.3. din prezentul 

Regulament sunt obligatorii – fără acestea, textele/articolele nu sunt considerate înscrise în 

Concurs. 

5.5. Pot fi înscrise în Concurs texte/articole indiferent de data publicării lor. În cazul în care articolele au 

fost publicate la o dată anterioară datei de începere a Concursului, se poate proceda la înscrierea 

în Concurs prin adăugarea textului de includere și a link-urilor către www.tedoo.ro și www.klm.ro 

și prin expedierea emailului conform art. 5.3. din prezentul Regulament. 

5.6. Nu există limită de cuvinte sau caractere pentru articolele incluse în Concurs.  

5.7. Nu există limitări în ceea ce privește locurile și experiențele descrise, atâta vreme cât 

textele/articolele sunt scrise într-un ton decent și de bun simț, nu defăimează persoane, nu atacă 

persoane, nu descriu situații de cruzime față de oameni și/sau animale, nu conțin elemente 

pornografice, nu fac referire la abuzuri, nu calomniază și nu discriminează. 

5.8. Textele/articolele vor fi jurizate de către un juriu format din reprezentanți ai Organizatorului (KLM 

România) și ai celor doi parteneri (Tedoo.ro și TAT Balkans). 

5.9. Pentru a stabili un câștigător, membrii juriului vor avea în vedere, fără, însă, a se limita la, 

următoarele criterii: 

 I. Prospețimea subiectului (destinație, activitate, atracție, experiență) și originalitatea unghiului de 

abordare a acestuia. 

II. Calitatea documentării, noutatea informațiilor prezentate (faptul că Bangkok este capitala Thailandei 

sau că “Thai-land” înseamnă “țara celor liberi” nu reprezintă noutăți, de exemplu). 

III. Calitatea stilistică a materialului. Se acordă o pondere de 70% textului și de 30% materialelor foto 

și/sau video care însoțesc articolul. 

IV. Redactarea îngrijită, fără greșeli gramaticale, ortografice, de punctuație sau de dactilografiere. 

Textele fără diacritice vor fi sever depunctate. 

6.  DURATA CONCURSULUI ŞI PREMIILE 
Concursul se desfăşoară între 17 aprilie și 16 mai 2014.  

 

http://www.tedoo.ro/
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Tipul de premiu 
Numărul de 

premii 
Descrierea  VALOAREA  

1 bilet de avion 

 

1 1 bilet de avion KLM pe ruta București-

Bangkok-București (valid pentru 1 

persoană adultă) 

650 EUR* 

 

1 pachet servicii turistice 

în Thailanda 

1 

 

1 pachet de servicii turistice, care 

include cazare 7 nopți în Thailanda și 

transferuri. 

 

350 EUR* 

*Valoarea totală a premiilor se va determina la finalul concursului. 

6.1. Un (1) bilet de avion KLM pe ruta București-Bangkok-București (valabil pentru 1 persoană adultă): 

Biletul de avion KLM dus-întors pe ruta București-Bangkok-București, valabil pentru 1 persoană adultă,  

în clasa Economic, trebuie rezervat şi utilizat având aceleași date de călătorie ca și pachetul de servicii 

turistice. Biletul poate fi rezervat la clasa de rezervare specială definită în avans, în funcţie de locurile 

disponibile. Pentru biletul oferit ca premiu se aplică condiţiile generale de transport ale KLM România.  

În cazul acestui bilet se aplică următoarele condiţii: 

- Datele de călătorie vor fi stabilite pe baza consultărilor cu Câştigătorul.   

- Călătoria poate fi efectuată în perioada 1 septembrie – 30 noiembrie 2014. În caz contrar biletul 

de avion va fi anulat.  

- Biletul de avion trebuie solicitat cu cel puţin 8 săptămâni înainte de data planificată a călătoriei.  

- După emiterea biletului sau rezervării acestuia, data călătoriei şi numele pasagerului nu mai pot 

fi modificate.  

- KLM România acoperă preţul biletului, inclusiv taxele de aeroport.  

- Biletul de avion oferit ca premiu nu poate participa la acumularea de mile în programul Flying 

Blue. 

- Câştigătorul va suporta cheltuielile legate de accesarea/părăsirea aeroporturilor de 

plecare/sosire. 

6.2. Cazare 2 nopţi  în Bangkok (Hotel Ramada Menam Riverside) + 5 nopţi în Khao Lak (Hotel Ramada 

Khao Lak). Cazarea se va face în cameră dublă şi include mic dejun bufet.  Interval de valabilitate a 

voucherului pentru cazare: 1 septembrie – 30 noiembrie 2014 (data de ieșire din hotel).  

6.3. Transfer aeroport–hotel–aeroport în Bangkok, bilet de avion dus-întors pe ruta Bangkok–Phuket și 

transfer Phuket–Khao Lak–Phuket. 

Toate celelalte cheltuieli ale Câştigătorului vor fi suportate de acesta.  

7. NOTIFICARE, PRELUAREA PREMIILOR 

Câştigătorul va fi anunţat în termen de 15 zile lucrătoare de la terminarea concursului (cel mai târziu la 

data de 6 iunie 2014). Organizatorul va notifica Câştigătorul prin email trimis la adresa de email folosită 

de către Câștigător pentru înscrierea în Concurs conform art. 5 din prezentul Regulament. Câştigătorul 

este responsabil de valabilitatea și funcționalitatea acestei adrese de email. Câştigătorul are obligaţia 

de a trimite un răspuns la notificarea Organizatorului în termen de 5 zile lucrătoare de la data de 

expediere a notificării. 



Organizatorul poate utiliza liber premiile nepreluate din cauza incorectitudinii adresei de email sau 

trimiterea întârziată a răspunsului. 

Premiile nu pot fi transferate şi nu pot fi vândute și nici nu se acordă contravaloarea acestora în bani 

sau alte foloase.   

Organizatorul îşi rezervă dreptul modificării premiilor şi selectării Câştigătorului în cazul modificării 

substanţiale a condiţiilor Concursului. Organizatorul poate modifica locul şi modul predării premiului 

pe baza unei notificări prealabile. 

8. REGULI PENTRU PROTECŢIA INTERESELOR PARTICIPANȚILOR 

Pentru soluţionarea problemelor legale, administrative, tehnice legate de predarea premiilor, respectiv 

pentru soluţionarea problemelor, Participanții se pot adresa în scris Organizatorului la adresa de email 

nivisan@airfrance.fr. 

Organizatorul declară că în cazul litigiilor legate de predarea premiilor, se angajează la soluționarea 

acestora pe cale amiabilă, prin negocieri purtate cu Câștigătorul.  

9. ADMINISTRAREA DATELOR PERSONALE 

Conform art. 5, alin. (1), punctul a) din Legea 677 din anul 2001 privind protecţia datelor cu caracter 

personal şi libertatea informaţiei (în următoarele Legea privind protecţia datelor), Participantul este de 

acord ca Organizatorul să prelucreze numele, adresa, telefon şi adresa de email specificate de 

Participant cu scopul participării la Concurs şi predării premiului de către Organizator. 

În acelaşi timp Participantul este de acord ca Organizatorul să prelucreze datele personale specificate 

mai sus în scopurile specificate.  

Prin înscrierea la aceast Concurs, participanții sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament 

Oficial şi sunt de acord ca, în cazul în care vor câştiga, numele şi localitatea de resedință să fie facute 

publice şi folosite în scopuri publicitare, fără alte obligații sau plăţi. La cererea scrisă, semnată şi datată 

a persoanei respective, adresată Departamentului Relatii Consumatori, .............., o data pe an, în mod 

gratuit, va confirma utilizarea datelor care o privesc sau va inceta orice prelucrare a acestora. De 

asemenea, va rectifica, actualiza, bloca, șterge sau transforma în date anonime pe toate acelea a caror 

folosire nu este conformă dispozițiilor Legii nr. 677/2001. 

Organizatorul se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677 /2001, privind protecția datelor personale 

ale Participanților stocate pe durata Concursului şi ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajează 

să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la Concurs şi să le utilizeze conform 

legislației în vigoare. 

Participanților la Concurs le sunt garantate drepturile prevazute de Legea 677/2001 privind protecția 

persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulatie a acestor date şi în 

special cele cu privire la: 

- dreptul de acces la date potrivit căruia orice persoana vizată are dreptul de a obține de la Organizator, 

la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care ii privesc sunt 

sau nu sunt prelucrate de către Organizator. 

- dreptul de opoziţie potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din 

motive întemeiate şi legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizeaza să facă obiectul 

unei prelucrari, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. 

- dreptul de intervenţie asupra datelor potrivit caruia orice persoana vizată are dreptul de a obține de la 

Organizator, la cerere şi în mod gratuit: a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea 

datelor a caror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa 
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caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii; c) realizarea 

notificării către terțe persoane carora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operațiuni efectuate 

conform lit. a) sau b), dacă o asemenea notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un 

efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat. 

- dreptul de a fi informaţi; 

- dreptul de opoziţie la prelucrarea datelor; 

- dreptul de a se adresa justiţiei 

La cererea expresă a oricaruia dintre Participanți, Organizatorul va asigura acestuia exercitarea oricăruia 

dintre drepturile prevăzute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participanții înscrişi la Concurs 

vor trimite Organizatorului pe KLM România, strada Buzești nr. 85, etaj 2, sector 1, București,  România, 

în atenția „Serviciul Marketing”, o cerere intocmită în forma scrisă, datată şi semnată. 

Organizatorul se obligă de asemenea să respecte toate prevederile Legii nr. 677/2001, privind protecția 

datelor personale stocate atat pe durata desfăşurării Concursului, cat şi ulterior incheierii acesteia pe o 

durată nelimitata de timp și, dacă este cazul, să notifice catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a 

Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal orice cu privire la colectările şi prelucrările de date cu caracter 

personal realizate în legatura cu înscrierea şi participarea la Concurs. 

 

10.  LIMITAREA RĂSPUNDERII 

Organizatorul Concursului nu își asumă răspunderea pentru, incluzând, dar fără a se limita la, 

următoarele:  

1. Înscrierile în concurs înainte de data de 17 aprilie 2014  ora 00:00:00. 

2. Înscrierile în concurs după data de 16 mai 2014 ora 23:59:59. 

3. Pierderile sau întârzierile înscrierilor (de exemplu, dar fără a se limita la) defecțiuni tehnice 

independente de voința Organizatorului. 

4. Expedierea documentelor originale pentru validarea unui Câștigător la altă adresă decât cea 

comunicată de Organizator și nici pentru pierderea documentelor expediate de către serviciile de 

curierat sau poștă. 

5. Înscrierile incomplete, inexacte sau incorecte. 

6. Pierderile, întârzierile sau orice alte probleme la înscrierea în Concurs, cauzate de furnizorul de 

internet sau de conexiunea la internet a Participanților la Concurs. 

7. Întreruperile/disfuncționalitățile neanunțate ale furnizorului de internet sau blocarea accesului 

intern datorită aglomerării rețelelor pe perioadele de trafic intens. 

8. Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica și monitoriza modul în care se desfășoară înscrierile 

în Concurs. Orice tentativă de fraudare a Concursului atrage după sine anularea înscrierii 

identificate ca fiind implicată în tentativa de fraudă. 

9. Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude definitiv din Concurs orice Participant care, prin 

comportament fraudulos, afectează bunul mers al Concursului. 

11. TAXE 



Organizatorul se obligă să calculeze și să vireze impozitul datorat pentru premiul obținut de către 

Câștigător, în conformitate cu Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, Titlul III Impozitul pe venit. Orice alte 

obligații de natură fiscală sau de orice altă natură, legate de premiu, sunt în sarcina exclusivă a 

Câștigătorului. De la data semnării confirmării de primire a premiului, toate cheltuielile legale aferente 

acestui premiu revin Câștigătorului. 

Participanților la Concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, 

cu excepția cheltuielilor normale de desfășurare a Concursului (contravaloarea accesului la internet, 

alte cheltuieli cum ar fi: tarifele normale stabilite de Poșta Română în cazul solicitării scrise a 

Regulamentului sau cheltuieli legate de accesul la internet în vederea solicitării Regulamentului de 

desfășurare a Concursului). 

12.  ANUNȚAREA CÂȘTIGĂTORULUI 

Numele și prenumele Câștigătorului validat de către Organizator, precum și descrierea premiului 

câștigat în cadrul Concursului, vor fi publicate conform obligațiilor impuse de Ordonanța de Guvern nr. 

99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață, așa cum a fost ulterior modificată 

prin Legea nr. 650/2002. Numele, prenumele și descrierea premiului câștigat vor fi publicate pe pagina 

de Facebook a KLM Romania (www.facebook.com/klm.ro), pe pagina de Facebook a website-ului 

Tedoo.ro (www.facebook.com/BradFlorescuTedoo) şi pe pagina de Facebook a TAT Balkans 

(https://www.facebook.com/thailanda.ro). 

13.  FORȚA MAJORĂ 

Pentru scopul acestui Regulament, Forța Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, 

remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive 

independente de voința sa și a cărui apariție pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și 

îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. 

Dacă o situație de Forță Majoră împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și 

continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor 

sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art. 1082 și 

1083 C.civ. Organizatorul are obligația de a comunica Participanților invocarea Forței Majore în termen 

de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de Forță Majoră. 

În înțelesul prezentului Regulament constituie cazuri de Forță Majoră următoarele evenimente: 

a) avarierea sistemului informatic de stocare a datelor și acordare a premiului; 

b) erori în tipărirea biletelor și voucherelor, inclusiv produse prin eroare umană; 

c) tentative de fraudă ale mecanismului Concursului prin mijloace electronice sau prin alte 

mijloace; 

d) orice reglementare care poate apărea ulterior intrării în vigoare a Regulamentului și care poate 

interzice sau modifica termenii acestuia. 

Enumerarea din secțiunea 13 a prezentului Regulament nu este limitativă, fiind utilizată numai în scop 

exemplificativ.  

14.  LITIGII ȘI FRAUDE 

În cazul unor litigii apărute între Organizator și Participanții la Concurs, acestea vor fi soluționate pe 

cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor 

înainta litigiul spre soluționare instanțelor judecătorești române competente. 

Eventualele reclamații legate de derularea Concursului se vor putea trimite pe următoarea adresă: KLM 

România, strada Buzești nr. 85, etaj 2, sector 1, București,  România, în atenția „Serviciul Marketing”, în 
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termen de maxim o săptămână de la data anunțării Câștigătorului. După această dată Organizatorul nu 

va mai lua în considerație nicio contestație. 

Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, 

abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui Concurs. 

În cazul în care sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea premiului, 

Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanță a respectivelor persoane, pe baza dovezilor 

existente. 

15.  REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI 

Prin participarea la aceasta Concurs, Participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor 

prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament. 

Regulamentul Concursului „Thailanda, te iubesc” va fi disponibil în mod gratuit pe siteul partenerului 

media, la adresa de internet www.tedoo.ro. 

Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 99/2000 

privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, așa cum a fost ulterior modificată prin Legea 

nr. 650/2002. 

Prezentul Regulament a fost semnat și autentificat în prezența unui notar public, la data de 17.04.2014.  

București, 17 aprilie 2014. 
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