
REGULAMENTUL CONCURSULUI
,, OPRITI TIMPUL'

I. ORGANIZAT'ORUL CONCURSULU,,OPRITI TIMPUL"
Concursull este organizat de S.C. ABC PLUS MEDIA S.A., cu sediul in Oradea, str. Teatrului, nr.

l'2, jud. Bihor, .105151312001, CIF RO 13988880, punct de lucru in Bucuresti, str. Fabricii, nr. 46 B,
sector 6 -NATIONAL TV. Organizatorulisi rezerva dreptul de a modifica si/sau de a intrerupe concursul
in orice moment, anuntand insa publicul prin mijloace mass-media.

II. PERIOADA ]DE DESFA$URARE A CONCURSULUI
Concursul 

"OPRITI 
TIMPUL" se desfrqoard in in perioada 06.f 0.2018 - 30.06.2019.

III. CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURSURI, DESCALIFICAREA
La concurs poate participa orice persoan[ frzicd,, v6rsta minima 18 ani, indiferent de sex, nafionalitate sau religie.
Nu au drept de participare la acest concurs angajafii organizatorului, rudele de gradul I (copii gi plrinfi), sotrii/sofiile
acestora sau persoanele nerezidente in Romania.

Organizatorul considerd inscrierea ?n concurs ca o acceptare impliciti a acestui regulament gi consider[ orice date
cu privire la partici;pant adevarate gi corecte.
In cazul descoperirii oricdror neconcordanle cu realitatea, Organizatorul nu va considera respectiva participare
valid6. Orice probkrm[ in acest sens va fi evaluati de Organizator, iar decizialuatd va fi unicd gi irevocabill.
Prin inscrierea la concurs participantul garanteazd cd:
- are cel pufin 18 ani gi cd poate dovedi ulterior cu acte;
- are capacitate de erxerciliu gi folosinld;
- nu a fosV este ceroetat/ condamnat pentru fapte penale;
- detine BV CI valabil;
- in eventualitatea r:agtigirii, va participa la ac{iunile publicitare ale Orgarizatorului, ulterioare acorddrii premiului,
fara alte obligatii din partea Organizatorului;
- define mijloacele materiale de a suporta cheltuielile legate de impozitul pe venituri, daca este cazul.
Organizatorul nu este responsabil de legatura de internet si nici de functionabilitatea retelei de socializare Facebook.
Pentru a accesa pagina de Facebook a emisiunii Opriti timpul a Organizatorului, costurile sunt suportate de
concurent.
Interesele gi buna reputaJie ale Organizatorului primeazd in orice situaJie, de aceea Organizatorul igi rezervI dreptul
de a scoate din conours in orice moment inscrierile pe care le consider[ inoportune sau deplasate.
inscrierile peste perioada anunfatd ca limitl sunt nuie.
Un participant poarte fi descalificat in orice moment dacd Organizatorul observa orice fel de comportament
considerat nepotrivit cu concursul gi prezentul regulament, ftrL a anunfa participantul gi ftrl explicatie ulterioar[.
Fiecare castigator are drepful la un singur premiu in perioada de concurs.

IV. DATELE CIJ CARACTER PERSONAL
Tuturor pzrticipantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 67712001/GDPR

pentru protectia prersoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a
acestor date, resp,ectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, drepful de
opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresajustitiei.

V. MECANISMTIL DE CONCURS SI PREMIILE
Concursul 'n OPRITI TIMPUL " se desfrgoar[ in perioada 06 octombrie 2018 - 30 iunie 2019, pe pagina

de Facebook a emisiiunii ,,Opriti Timpul", emisiune difuzata pe postul de televiziune National TV. Emisiunea este
diftrzata in fiecare duminica; concursul fiind anuntat atat in cadrul emisiunii ,,Opriti Timpul", cat si pe pagina de
Facebook a emisiunii ,,Opriti Timpul".

Pe pagina de Facebook a emisiunii "Opriti Timpul": Concursul si premiile vor fi anuntate saptamanal.
Ascultatorii se inscriu in concurs pe pagina de Facebook a a emisiunii ,,Opriti Timpul", astfel: telespectatorii trebuie
sa dea "like" si "share" postarii cu concursul emisiunii pe pagina de Facebook a emisiunii ,,Opriti Timpul" si sa faca
un comentariu. Participantul care primeste cele mai multe like-uri intr-o luna pentru comentariul sau este desemnat



castigator. Desemnarea castigatorului se va face lunar, in luna in curs pentru luna anterioara, conform numarului de

like-iri. pagina de Facebook unde se aplica "share" trebuie sa fie a persoanei identificate ca si castigator. De

asemenea, castigatorrul este anuntat si in cadrul emisiunii "Opriti Timpul" de pe postul National TV, in editia din

prima saptamana a. lunii urmatoare.- 
CustigatoriLi vor pune la dispozitia orgailzatorului o copie de pe actul de identitate si datele lor de

identificare la urmatoarea adresa: Bucuresti, str. Fabricii, nr. 468, sector 6, fax: 0211404.24.38. Impreuna

cu organizatorul se vor stabili datele si celelalte detalii cu privire laliwarea/ridicarea premiului.
premiul va fi transmis prin curierat la domiciliuVadresa de corespondenta a castigatorului SAU prin

ridicare directa, c6nform celor stabilite intre organizator si castigator. Castigatorul are obligatia de a-si

ridica premiul in decurs de maxim doua saptamani de la anunkrea sa si de a semna acordul GDPR la

primirea premiului. ln cazul in care premiul nu este ridicat in acest interval de timp, castigatorul decade

din drepturi, premiiul reportandu-se.

premiile constau in elemente de mobilier, cu valoate nominala. In cazul premiului ce depaseste

valoarea de 600 der lei, impozitul cade in sarcina castigatorului.
premiile s:urt nominale si netransferabile, ele nu pot fi inmanate altei persoane decat castigatorului.

Premiile nu pot fi transformate in sume de bani'

Castigatonrl unui premiu nu mai are dreptul de a participa la concurs in continuare.

Premiul se acordl pebazade BVCI valabil in original.

vr. OBSERVATII
participanlii la concursul ,'OPRITI TIMPUL" se obligd sd respecte prezentul regulament oficial-

incanlnerespect[rii prezentului regulament-concurs premiul cdgtigat nu se va acorda.

Orgaizata,6 ioncursului nu este rbspunzdtor de plata celorlalte cheltuieli relative la premiul

c6.qtigat, Jcestea o1zand exclusiv in sarcina cdgtigdtoruluio inclusiv tore gi/sau alte obligatii financiare,

incluiiv impozitul, daca premiul castigat depaseste valoarea de 600 de lei.

Oryanizatc,rul isi asuma responsabilitatea numai in ceea ce priveste acordarea premiului.

Organizatcr6 concursului deline toate drepturile de publicare a numelui gi adresei cdqtigdtorilor,

dreptul deladiodifuzare anumelui, localitatii de domiciliu qi imaginii cdgtigatorilor, in orice condi{ii, fbrd

alte consideralii sau pl6ti cdtre cdgtig6tori.
Oryaizatc,*l 

"on"rr.sului 
nu este rdspunzdtor de plata obligaliilor financiare legate de premiile

oferite, obligatii ciare cad in sarcina castigatorului.
prezentul regulament de participare la ,'OPRITI TIMPUL" este disponibil gratuit oricdrui

solicitant la sediulpostului de televiziun. NAflONAL TV din Bucuresti, str. Fabricii, nt.46B, sector 6 qi

pe site-ul www.naitionaltv.ro.
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