
”MĂNÂNCĂ GRECEȘTE ȘI TE PREMIEM REGEȘTE” 

29 octombrie 2019 – 28 martie 2020 

Câștigă o vacanță în Grecia, pentru două persoane – Insula Mykonos – Grecia. 

  

Secțiunea 1. Organizatorul și regulamentul oficial al concursului  

Art 1.1. Concursul “MĂNÂNCĂ GRECEȘTE ȘI TE PREMIEM REGEȘTE” (în 
continuare “Campanie”) este organizat de catre CONACHE FAST FOOD S.R.L. 
(denumită în cele ce urmează “Organizatorul”), cu sediul în Str. Avram Iancu 
Nr.66, Brașov, jud. Brașov. Participanții la Campanie sunt obligați să respecte 
termenii și condițiile Regulamentului Campaniei (denumit în continuare 
“Regulamentul”). 

Art 1.2. Campania se derulează exclusiv în restaurantul Zorba The Greek 
Brașov, situat pe strada Avram Iancu Nr.66, Brașov, jud. Brașov.  

Art 1.3. Participanții în cadrul campaniei sunt persoanele fizice rezidente în 
România, cu varsta de minim 18 ani împliniți la data finalizării concursului. 
Participanții se obligă să respecte termenii și condițiile acestui Regulament 
oficial al Campaniei (numit de acum înainte “Regulamentul oficial”).  

Art 1.4. Regulamentul oficial este disponibil gratuit tuturor celor interesați în 
orice moment pe site-ul www.zorbathegreekbrasov.ro, cât și pe pagina de 
Facebook, https://www.facebook.com/zorbathegreek.eu/.  

Art 1.5. Organizatorul își rezervă dreptul de a completa și/sau modifica 
Regulamentul oficial. Completările, modificarile aduse Regulamentului și/sau 
prelungirea perioadei campaniei vor fi aduse la cunoștința participanților prin 
prezentarea acestuia pe Facebook și pe website-ul oficial! 

 

Secțiunea 2. Teritoriul și durata Campaniei. 

Art 1.6. Campania se desfășoară exclusiv în restaurantul Zorba The Greek 
Brașov, situat pe strada Avram Iancu Nr.66, Brașov, jud. Brașov, în intervalul 
29 octombrie 2019 – 28 martie 2020, ora 22:00. Desemnarea câștigătorului 
se va face în data de 29 martie 2020, în intervalul orar 20:00- 22:00, în 
cadrul unui eveniment special. 

Art 1.7. După terminarea Campaniei, Organizatorul nu va avea nicio 
responsabilitate și nu își va asuma alte obligații legate de orice fel de 
circumstanțe care ar putea duce participanții la concluzia că această Campanie 
este încă în desfășurare și este actuală. 

 

 

 

http://www.zorbathegreekbrasov.ro/
https://www.facebook.com/zorbathegreek.eu/


Secțiunea 3. Dreptul de participare.  

Art 1.8. În cadrul Campaniei poate participa orice vizitator al restaurantului 
Zorba The Greek Brașov, situat în str.Avram Iancu Nr.66, Brașov, jud. Brașov, 
cu domiciliul/reședința în România și care are vârsta de minim 18 ani, cu 
excepția angajaților CONACHE FAST FOOD S.R.L, a soților și rudelor până la 
gradul IV inclusiv. 

Prin participarea la Campanie, utilizatorii sunt de acord ca, în cazul în care vor 
câștiga, Organizatorul să le facă public numele, în scopuri publicitare, pe 
paginile aferente rețelelor de socializare, în diverse materiale de presă, audio, 
video, fără niciun fel de remunerație aferentă. 

 

Secțiunea 4. Premiile oferite.  

Art.1.9. În cadrul campaniei, CONACHE FAST FOOD S.R.L oferă un premiu 
care constă într-o vacanță pentru două persoane pe insula Mykonos – Grecia. 
Câștigătorului i se va oferi două bilete de avion, dus-întors, pentru el și o 
persoană adultă ce îl/o însoțește. Cazare, într-un apartament de două camere, 
baie și bucătărie pentru o perioadă de 5 zile. Vacanța va fi oferintă în perioada 24 

– 28 mai 2020 sau 27 septembrie – 1 octombrie 2020.  

Art.1.10. Alte costuri de transfer, bani de cheltuială, asigurare medicală sau alte 
servicii decât cele mențiinate, nu sunt incluse în premiul oferit de Organizator. 

 

Sectiunea 5. Modul de desfășurare a concursului și modalitatea de 
desemnare a câștigătorului.  

Art.1.11. Zorba The Greek Brașov va face public concursul pe pagina sa de 
Facebook, dar și pe website-ul oficial, menționate la începutul acestui 
Regulament. Pentru a te înscrie în concurs trebuie să ai cel puțin 18 ani 
împliniți la data finalizării concursului și să urmezi câțiva pași simpli: 

1. Comandă în restaurantul Zorba The Greek sau solicită la domiciliu, 
mâncare în valoare de cel puțin 100 de lei și primești un talon de 
concurs.  

2. Completează și semnează talonul de concurs și depune-l în urna sigilată 
și amplasată în restaurantul Zorba The Greek Brașov, din strada Avram 
Iancu Nr.66, Brașov, jud. Brașov.  

3. Talonul trebuie completat și adus personal pentru a fi băgat în urnă, 
doar în perioada de desfășurare a Campaniei.  

4. După finalizarea Campaniei, urna va fi sigilată, iar a doua zi, pe data de 
29 martie 2020, conform orarului, în cadrul unui eveniment festiv, 
special, câștigătorul va fi ales prin tragere la sorți.  

5. O persoană, aflată în restaurant, dar nu angajat sau rudă a 
Organizatorului, va fi legată la ochi și va selecta un talon din urnă. De 
asemenea, va mai fi ales încă un talon, de rezervă.  



6. Câștigătorul desemnat inițial, are la dispoziție 5 zile lucrătoare să își 
confirme premiul și să anunțe persoana cu care va pleca în Grecia.  

7. Premiul, documentele de călătorie, vor fi livrate către câștigător, în 
termen de 45 de zile calendaristice.  

8. În cazul în care câștigătorul inițial nu își confirmă premiul, va fi anunțat 
un alt câștigător, de pe talonul de rezervă extras în cadrul evenimentului.  

9. Și în acest caz, cel de-al doilea anunțat, ca fiind câștigător, are la 
dispoziție 5 zile pentru confirmarea premiului. În caz contrar, concursul 
se anulează sau este reluat.  

10.  Premiul se confirmă și se obține, doar în baza unui act de identitate 
valid pentru cel puțin 6 luni de zile.  

Participantul este unic responsabil pentru orice consecințe directe sau 
indirecte care pot apărea ca urmare a participării la această Campanie.  

Organizatorul nu este responsabil pentru nicio problemă ce poate 
apărea/interveni pe parcursul vacanței oferite în cadrul Canpaniei.  

Art.1.12 Câștigătorul va fi contactat/înștiințat de către Organizator prin 
intermediul unei postări, în care se va menționa numele acestuia, pe pagina de 
Facebook a Organizatorului, dar și pe website-ul oficial! 

Câștigătorul va intra în posesia premiului prin prezentarea cărții de identitate, 
în baza unui proces verbal de predare-primire încheiat între câștigător și 
Organizator.  

Nu este posibilă transmiterea premiului sau înlocuirea premiului oferit cu bani 
sau alte beneficii. 

 

Secțiunea 6. Datele cu caracter personal. 

Art 1.13. Prin participarea la Campanie, participanții își exprimă acordul cu 
privire la furnizarea datelor cu caracter personal să fie păstrate și prelucrate de 
compania CONACHE FAST FOOD S.R.L, în scopul organizării prezentei 
Campanii. 

Art 1.14. Organizatorul, se obligă să respecte prevederile Regulamentului UE 
679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date. 

Art. 1.15. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu 
vor fi dezvăluite către terți cu excepția cazurilor în care Organizatorul trebuie 
să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare. 

 

Secțiunea 7. Încetarea Campaniei înaintea termenului oficial. 

Art 1.16. Campania poate înceta înaintea termenului oficial numai în caz de 
forță majoră, incluzând cazul în care Organizatorul, din motive independente 
de voința sa, nu mai poate continua Campania, în condițiile din Secțiunea 2 



sau din decizia Organizatorului. Acest aspect va fi anunțat pe canalele oficiale 
ale Concursului, Facebook și website.  

 

 

Secțiunea 9. Litigiile și legea aplicabilă. 

Art 1.17. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezenta 
Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi 
posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române 
competente, de la sediul Organizatorului. 

 

Secțiunea 10. Regulamentul Oficial. 

Art 1.18. Prin participarea la această campanie, participanții sunt de acord să 
respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor 
prezentului Regulament oficial. Regulamentul este disponibil pe pagina de 
Facebook a Organizatorului și pe website-ul acestuia.  

 

Secțiunea 11. Contact. 

Art. 1.19. Pentru mai multe informații referitoare la Campanie, vă rugăm să ne 
scrieți pe pagina de Facebook Zorba The Greek, să veniți personal în restaurant 
sau să ne sunați la telefon: 0368 444 500.  

 

Organizator, 

CONACHE FAST FOOD S.R.L. 

Administrator 

Mariana Conache. 

 


