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Regulamentul concursului cu premii  

"Câștigă 2 invitații duble și premii pentru DHL Carpathian Marathon 2018!", 

organizat de ACS MPG 

în parteneriat cu DHL România 

 

 

Art. 1. Organizator 

Concursul cu premii "Câștigă 2 invitații duble și premii pentru DHL Carpathian Marathon 2018!", 

este organizat de Asociația Clubul Sportiv Media Production Group, cu adresa în București, sector 

2, Șos. Pipera, nr. 44, cod poștal 20112, tel: 031 805 40 42, e-mail: events@mpg.com.ro.   

Art. 2. Durata concursului  

Concursul cu premii "Câștigă 2 invitații duble și premii pentru DHL Carpathian Marathon 2018!" va 

începe pe 28 aprilie 2018 și se va încheia pe 06 mai 2018, ora 23:59. 

 

Art. 3. Regulament 

Regulamentul concursului este disponibil în mod gratuit tuturor solicitanților, în format electronic, 

pe pagina www.maratondhl.ro sau la sediul ACS MPG în format print.  

 

Art. 4. Condiții de organizare a concursului 

Desfășurarea concursului presupune următoarele activități: 

a) Publicarea unei știri în pagina oficială a evenimentului DHL Carpathian Marathon, ediția 

2018, respectiv pe www.maratondhl.ro, și pe platforma www.runfest.ro, pe home page, 

care anunță detaliile legate de concursul cu premii oferite de ACS MPG și DHL România, cu 

link către prezentul Regulament. Concursul se va desfășura exclusiv pe pagina oficială 

Facebook Maraton DHL și va avea 6 extrageri, efectuate pe 7 mai 2018 și comunicate pe 

aceeași pagină Facebook, în dreptul anunțului de concurs, după ora 10:00 am;   

b) Publicarea anunțului de concurs cu premii, oferite de de ACS MPG și DHL România, pe 

pagina oficială Facebook Maraton DHL, cu link către Regulament și știrea de pe 

www.maratondhl.ro, în data de 28 aprilie 2018; 

c) Extragerea de premii va avea loc pe 7 mai 2018 și va fi aleatorie, în listă fiind incluse toate 

persoanele care au respectat condițiile anunțate în concurs:  

 Publicarea de către fiecare participant, în dreptul anunțului de concurs postat pe 

Facebook Maraton DHL, sub formă de comentariu, a unei poze cu încălțămintea 

preferată de alergare și cu un text în care precizează câți km a parcurs cu această 

încălțăminte în alergare – Exemplu: <<Cu acești adidași am "zburat" 80 km în ultimul 

an>> - însoțit de hashtag #DHLCarpathianMarathon;  
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 publicarea acestor informații să se facă în perioada 28 aprilie și 6 mai, până la ora 23:59 

cel târziu, conform indicațiilor.  

d) Numele celor 6 câștigători vor fi făcute publice în dreptul anunțului concursului de pe pagina 

Facebook Maraton DHL, după extragerile din 7 mai 2018, respectiv după ora 10:00 am.  

 

Art. 5. Participanți 

Concursul "Câștigă 2 invitații duble și premii pentru DHL Carpathian Marathon 2018!" este deschis 

tuturor persoanelor care respectă condițiile menționate la Art. 4. și Art. 5.  

Participantii la concursul cu premii de pe Facebook Maraton DHL trebuie să îndeplinească 

următoarele condiții: 

 Au vârsta de minimum 16 ani împliniți; 

 Sunt cetățeni români, cu domiciliul în România; 

 Sunt cetățeni străini cu domiciliul/rezidența permanentă sau temporară în România, statut 

necesar pentru a participa la acest concurs și a utiliza premiile oferite de ACS MPG și DHL 

România; 

 Au acces la Internet având în vedere că înregistrarea în competiție, dar și acest concurs se 

desfășoara online pe www.maratondhl.ro și pe pagina Facebook Maraton DHL. Este 

recomandat să aibă cont de utilizator Facebook, dat fiind că toată comunicarea legată de 

evenimentul sportiv și de acest concurs se desfășoară și pe pagina Facebook Maraton DHL.   

 

Art 6. Condiții de extragere a câștigătorilor 

Extragerile câștigătorilor vor fi aleatorii și vor avea loc pe baza listei de participanți care participă la 

concurs și întrunesc toate conditiile mentionate la Art. 4 si Art. 5. Pentru selectarea câștigătorilor se 

va utiliza platforma www.random.org, iar extragerile se vor face în prezenta unui reprezentat al ACS 

MPG. Vor exista în total 6 câștigători ai premiilor menționate, căruia platforma www.random.org îi 

vor atribui numere de la 1 la 6. Organizatorul are obligația de a face public numele câștigătorilor și 

câștigurile acestora, respectiv premiile puse la dispoziție prin acest concurs.  

Rezultatul extragerilor va fi anunțat pe pagina oficială Facebook Maraton DHL și va fi comunicat 

ulterior câștigătorilor, în mod individual prin e-mail și/sau mesaj privat către contul de utilizator 

Facebook al fiecăruia. Contul de utilizator Facebook trebuie să fie unul real, cu activitate, și asociat 

numelui concurentului care participă în concursul "Câștigă 2 invitații duble și premii pentru DHL 

Carpathian Marathon 2018!", desfășurat pe Facebook Maraton DHL. Participanții nu pot lua parte 

cu mai multe conturi de e-mail personale la acest concurs cu premii.    

 

Art. 7. Premii  

Premiile alocate extragerii constau în: 

Extragerile aleatorii din 7 mai 2018 
Nr. 
crt. 

Număr 
premii Denumirea premiului  

1. 

2 
Fiecare premiu reprezintă o invitație dublă pentru cursa de maraton, cu lungimea de 
aproximativ 42 km, sau cursa de semimaraton, cu lungimea de 21 km, în competiția 
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DHL Carpathian Marathon, desfășurată pe 16 iunie 2018 la Cheile Grădiștei-
Fundata. Fiecare dintre cele 2 extrageri au un singur câștigător care va avea dreptul 
să mai invite o persoană să participle alături de el în competiția de alergare, într-una 
dintre cursele menționate, în urma confirmării identității sale și a invitatului său. 

2. 

4 

Fiecare premiu constă într-o pelerină de ploaie cu rucsac, mărime universală oferite 
de DHL România. Pelerinele vor fi transmise prin curierat DHL, în urma confirmării 
identității celor 4 câștigători în scris și a transmiterii datelor necesare în vederea 
expedierii produselor. 

 

Art. 8. Utilizarea premiilor câștigate 

Invitațiile, cu câte 2 locuri gratuite de participare în competiția DHL Carpathian Marathon 2018, 

trebuie confirmate de fiecare câștigător în scris și, ulterior,  prin înscrierea online în eveniment, a sa 

și a persoanei invitate, până cel târziu pe data de 4 iunie 2018, inclusiv. Dacă câștigătorii invitațiilor 

nu confirmă participarea și nu efectuează înscrierea online în competiție, invitațiile vor fi alocate 

altor persoane, în ordinea menționării în lista extrasă până la ocuparea locurilor.   

Înscrierea în competiție este considerată finalizată după efectuarea procesului de înregistrare a 

personelor în concurs pe www.maratondhl.ro, până cel târziu pe data de 4 iunie 2018, și a validării 

(confirmării) primite din partea ACS MPG până cel târziu la data de 13 iunie 2018.   

Fiecare dintre cei 4 câștigători ai pelerinelor de ploaie trebuie să confirme dorința de primi premiul 

și să transmită în scris, prin e-mail către organizatorul ACS MPG, datele sale de contact și adresele la 

care doresc să primească produsul câștigat, până pe 4 iunie 2018, cel târziu. Produsele vor fi 

expediate câștigătorilor utilizând serviciile de curierat ale DHL. În lipsa primirii informațiilor de la 

câștigătorii anunțați, premiile se vor distribui altor persoane în ordinea extragerilor din lista de 

participanți. 

 

Art. 9. Alte informații 

ACS MPG nu își asumă responsabilitatea pentru întârzierea în confirmarea invitațiilor de către 

participanți și va respecta întocmai prezentul regulament. ACS MPG nu își asumă responsabilitatea 

pentru produsele și serviciile oferite de DHL România. ACS MPG își rezervă dreptul de a modifica 

sau schimba regulamentul pe durata desfășurării concursului, dacă apar evenimente sau situații 

urgente și prioritare care impun luarea unei astfel de măsuri. Orice modificare va fi comunicată pe 

canalele oficiale, pe www.maratondhl.ro, www.runfest.ro și pagina Facebook Maraton DHL. 

 

 

Echipa noastră vă urează mult succes! 
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