
Regulamentul oficial al concursului

“C.H. Beck te pregateste pentru concursurile europene”

1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI ŞI REGULAMENTUL OFICIAL

Concursul este organizata de către Editura C.H. Beck cu sediul în Bucureşti, Strada Sergent Nuţu Ion, Nr. 2,
Sector 5.

Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul regulament, (denumit în continuare
„Regulamentul Oficial”), este finală şi obligatorie pentru participanţi. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a
modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, prin întocmirea unui act adiţional la prezentul
regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare în termen de 24 de ore după anunţul prealabil
de prezentare al acestor modificări.

2. DREPTUL DE PARTICIPARE

La acest concurs pot participa toate persoanele fizice cu rezidenţa în România, mai puţin angajaţii societăţii
C.H. Beck, precum şi rudele lor de gradul I şi II şi nici soţii/soţiile

3. PERIOADA DE DESFĂŞURARE

Concursul se va desfăşura pe site-ul editurii C.H. Beck, începând cu data de 28 august 2012 şi se va încheia la
data de 04 septembrie 2012. Înscrierile în concurs se vor opri la data de 04 septembrie 2012, orele 11.00 AM
. Orice participant care încearcă să se înscrie după această  dată, nu va fi luat în considerare.

4. MECANISMUL CONCURSULUI

La concurs pot participa toate persoanele fizice cu rezidenţa şi domiciliul stabil în România.

ATENŢIE! Pentru a putea câştiga unul din cele cinci (5) titluri „Dicţionar juridic român-englez, englez-
român”, Autor: Botezat Onorina oferite de către C.H. Beck, fiecare participant trebuie să comande lucrarea
“Pregătirea concursurilor europene” completând formularul de comanda postat pe pagina concursului, cu
datele sale şi o adresă de email validă. În concurs intră numai comenzile lansate pe pagina de concurs.

Cei care nu respectă aceste condiţii nu vor putea participa la tragerea la sorţi din data de 04 septembrie
2012. Vor fi luate în considerare doar persoanele care apar ca participanţi la concurs şi ale caror date de
comanda şi contact se vor regăsit în comanda lansată pe pagina de concurs până la data de 04 septembrie
2012, ora 10:00 AM.

5. DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR

Concursul va avea cinci (5) câştigători desemnati prin tragere la sorţi.

6. ANUNŢAREA CÂŞTIGĂTORILOR

Numele câştigătorului desemnat de către editura C.H. Beck va fi anunţat pe pagina de concurs, în cursul zilei
de 04 septembrie 2012.

http://www.beck.ro/2012/08/28/pregateste-te-pentru-concursurile-europene-cu-c-h-beck/#.UDyFX1IQzRR
http://www.beckshop.ro/
http://www.beckshop.ro/pregatirea_concursurilor_europene-p6022.html
http://www.beck.ro/2012/08/28/pregateste-te-pentru-concursurile-europene-cu-c-h-beck/#.UDx_0cHN-Zk
http://www.beck.ro/2012/08/28/pregateste-te-pentru-concursurile-europene-cu-c-h-beck/#.UDx_0cHN-Zk


7. EXPEDIEREA PREMIILOR

Premiul va fi expediat în termen de maxim 15 de zile de la anunţarea câştigătorului. Acesta din urmă vor fi
contactat de către C.H. Beck telefonic sau prin e-mail în vederea stabilirii detaliilor referitoare la intrarea în
posesia premiului.

8. PREMIUL

Premiile oferite de către editura C.H. Beck în cadrul concursului reprezintă cinci (5)  de titluri „Dicţionar
juridic român-englez, englez-român”, Autor: Botezat Onorina

Valoarea totala a premiilor oferite în cadrul concursului este de 324,75 lei TVA inclus.

Editura C.H. Beck are ca obiect exclusiv de activitate editarea cărţilor şi a publicaţiilor cu tematică juridică şi
economică. Produsele noastre – cărţi, reviste şi publicaţii electronice – sunt distribuite în peste 200 de librării
şi puncte de vânzare din întreaga ţară. Editura C.H. Beck deţine în ţară şapte librării (două în Bucureşti şi alte
cinci librării în Baia Mare, Craiova, Satu Mare, Timişoara şi Târgu Mureş) cunoscute şi apreciate de clienţii
noştri.

Premiile nu se acordă în bani.

9. INFORMAREA PARTICIPANŢILOR

Prezentul Regulament poate fi consultat în mod gratuit şi stă la dispoziţia oricarei persoane sau autorităţi
interesate.

Participarea la concurs implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

10. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Organizatorul concursului se obligă să respecte drepturile tuturor participanţilor, în conformitate cu
prevederile legale privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi
libera circulaţie a acestor date.

Prin simpla participare la acest concurs, participanţii sunt de acord ca adresele de e-mail, numerele de
telefon mobil, să intre în baza de date a organizatorului, să fie prelucrate şi folosite în viitor pentru a
transmite invitaţia de a participa la promoţii, mesaje publicitare şi de marketing.

11. DISPOZIŢII FINALE

Participanţii la acest concurs sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

Orice nerespectare a regulamentului de concurs duce la anularea automată a câştigurilor.

Prin acceptarea premiului câştigat, participantul este de acord ca numele, adresa şi fotografia lor să fie
făcute publice şi folosite în scopuri publicitare de către organizator, în diverse materiale tipărite, audio sau
video.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament cu condiţia de a publica respectivele
modificări pe site-ul www.beck.ro. Modificarea îşi produce efectele de la data publicării informaţiilor care o
anuntă şi afişării lor pe pagina de internet menţionată anterior.

http://www.beckshop.ro/
http://www.beck.ro


12. ÎNCETAREA CONCURSULUI

Prezentul concurs poate înceta înainte de data menţionată la punctul 3 numai în cazul apariţiei unui
eveniment ce constituie forţa majoră conform legislaţiei în vigoare, inclusiv în cazul imposibilităţii
Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezentul concurs.

13. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale
amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti
române competente.


