REGULAMENT OFICIAL
Winter Tour 2020
Prezentul Regulament se aplică pe întreaga perioadă de desfășurare a caravanei
WINTER TOUR și prezintă Participantului regulile generale de desfășurare și
condițiile pe care Participantul le accepta prin participarea la activitățile propuse
în perioada evenimentului.
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricând acest Regulament, fără a fi
necesară o înștiințare în prealabil a Participantului. Orice modificare adusă
prezentului Regulament se va afișa site www.wintertour.ro.
Organizatorul poate efectua modificări ale programului, în funcție de evoluția
diverselor situații ce pot apărea pe parcurs (ex. starea nefavorabilă a vremii,
starea neconformă a pârtiilor ș.a.). Persoanele care nu îndeplinesc condițiile
impuse de Regulamentul Oficial nu pot intra in posesia premiilor.
SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CARAVANEI
Evenimentul WINTER TOUR, denumită în continuare Caravana, este organizată
de Sansport SRL, str. Neagra, nr.11, Cluj- Napoca.
SECTIUNEA 2. ARIA GEOGRAFICA DE DESFASURARE A CARAVANEI ȘI
CALENDARUL 2020
Caravana se desfășoară pe teritoriul României, pe pârtiile de schi alese de
organizator
SECTIUNEA 3. DURATA CARAVANEI
Winter Tour se derulează în perioada 4 ianuarie – 1 martie (inclusiv), doar în
weekenduri, în intervalul orar 9.00-20.00.
SECTIUNEA 4. CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURSURILE CARAVANEI

La concursurile derulate pe parcursul caravanei pot participa toți cetățenii
români (în calitate de persoană fizică) și turiștii străini, indiferent de vârstă, aflați
pe pârtii în zilele în care se derulează activitățile caravanei.
In cadrul evenimentului se vor face fotografii și filmări. Prin participarea la
eveniment și provocările lansate pe pârtie, participanții accesptă implicit să fie și
fotografiați și filmați. Aceste fotografii/filmari vor fi prelucrate și folosite online
pe site și facebook, pentru promovarea evenimentului Winter Tour.
SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSURILOR
5.1. Pentru a participa la concursurile caravanei derulate pe pârtii, participanții
trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
#să accepte prezentul regulament;
#să se afle pe pârtii în zilele menționate în calendarul caravanei;
#să completeze talonul de concurs înmânat de organizatori;
#să participe la activitățile derulate în perimetrul evenimentului;
Câștigătorii nu pot opta pentru contravaloarea premilor în bani.
SECTIUNEA 6. DESCRIEREA PREMIILOR ACORDATE
În cadrul caravanei și pe toată perioada acesteia se vor acorda prin tragere la
sorți următoarele premii:
# baxuri de Corona;
# vouchere valorice valabile in magazinele Hervis
# vouchere Winter Tour Italia | 7-14 martie 2020, in Val di Sole (premii detaliate
în cele ce urmează);
# vouchere pentru Samotraki Adventure
# abonamente la Sports Festival (valabile la ediția 2020 a festivalului);
# vouchere pentru BookYourCamper
# alte premii oferite de parteneri.
SECTIUNEA 7. METODOLOGIA DE DESEMNARE SI VALIDARE A
CASTIGATORILOR, DE ACORDARE SI LIVRARE A PREMIULUI

7.1 Metodologia de acordare a premiului
La finalul fiecărei etape a caravanei, în fiecare stațiune se vor desemna prin
tragere la sorți câștigătorii premiilor. La aceasta tragere la sorți vor participa
toate înscrierile unice valide efectuate în perioada caravanei.
Un participant este desemnat câștigător valid dacă:
#a completat corect talonul de participare;
#își asumă condițiile prezentului regulament;
7.2 Validarea câștigătorului
Pentru validarea premiului “Winter Tour Italia” câștigat în cadrul caravanei de pe
pârtii, în termen de 5 zile lucrătoare de la data trimiterii emailului privat de către
Organizator, câștigătorul trebuie să transmită prin email pe
contact@wintertour.ro / vanzari @nortdtravel.ro următoarele informații:
# rezervare fermă a locului
# achitarea diferenței de plata (valoarea locului rezervat minus voucherul
castigat)
# semnarea unui contract cu agentia de turism Nord Travel,
# rezervare pentru insotitor dacă este cazul
In cazul in care castigatorul nu va putea fi contactat din motive independente de
Organizator sau va declara ca nu accepta premiul, sau nu trimite email in
termenul mentionat, va fi invalidat, si premiul nu se va mai acorda si va ramane in
posesia Organizatorului. Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia,
acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea
exclusiva a acestora.
Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat
castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei de email sau
numarului de telefon incorecte/incomplete.
7.3 Livrarea premiului
Premiul se consideră livrat la momentul emiterii emailului de către participant cu
rezervarea fermă a pachetului.

SECTIUNEA 8. CONDITII DE VALIDARE
Pentru ca o persoană să poată participa la această Campanie, trebuie să
îndeplinească cumulativ următoarele condițiile de la Secțiunile 2, 3, 4, 5, 7 ale
prezentului Regulament Oficial;
Va fi invalidat câștigătorul în următoarele cazuri:
#Câștigătorul nu respectă termenii și condițiile acestui Regulament Oficial;
#Câștigătorul nu respectă condițiile de validare enumerate în Regulamentul
Oficial;
#Câștigătorul nu poate fi contactat pentru validare conform termenelor
menționate în prezentul Regulament Oficial;
#Câștigătorul nu trimite email conform termenelor menționate în prezentul
Regulament Oficial;
#Câștigătorul refuză premiul în modul acordat de către Organizator;
SECTIUNEA 9. RASPUNDERE
Organizatorul și societățile comerciale implicate în organizarea Caravanei nu își
asuma răspunderea pentru imposibilitatea participării la concursurile de pe
pârtii, sau pentru imposibilitatea câștigătorilor de a-și revendica premiile.
Organizatorul nu este responsabil pentru neconformitățile care pot apărea la
premiile acordate.
SECTIUNEA 10. INCHEIEREA CARAVANEI
Prezenta caravana poate înceta înaintea termenului menționat în Secțiunea 3 în
cazul apariției unui eveniment ce se consideră forță majoră, inclusiv în cazul
imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a
continua prezenta Caravană, dar numai după anunțarea prealabilă pe pagina de
facebook a caravanei Winter Tour.

SECTIUNEA 11. FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT
Pentru scopul acestui Regulament Oficial, forta majora inseamna orice eveniment
care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, a carui
aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile
asumate prin prezentul Regulament Oficial.

Cazul fortuit este definit ca fiind un eveniment care nu poate fi prevazut si nici
impiedicat de catre cel care ar fi fost chemat sa raspunda daca evenimentul nu sar fi produs.
Daca o situatie de forta majora sau un caz fortuit impiedica sau intarzie total sau
partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Evenimentului pentru
care a fost organizat Concursul, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea
privind indeplinirea obligatiilor sale referitoare la acordarea premiilor.
Daca va invoca forta majora sau cazul fortuit, Organizatorul este obligat sa
comunice participantilor la Concurs existenta acesteia in termen de 5 zile
lucratoare de la aparitia cazului de forta majora sau al cazului fortuit.
In intelesul prezentului Regulament Oficial constituie cazuri de forta majora sau
caz fortuit urmatoarele evenimente:
-tentative de frauda a mecanismului Concursului prin orice mijloace;
-orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a
Regulamentului Oficial si care poate interzice sau modifica termenii acestuia;
-eventuale situatii politice, sociale sau climatice care fac imposibila sau
periculoasa desfășurarea Evenimentului (inclusiv dar fara a se limita la: lovituri
de stat, stare de razboi, revolte, cutremure, inundatii, greve ale liniilor aeriene,
epidemii care pot să pună în pericol sănătatea sau viața participanților la
Eveniment etc).
Enumerarea din articolul de mai sus nu este limitativa, fiind utilizata numai in
scop exemplificativ.
SECTIUNEA 12. LITIGII
In cazul unor potențiale litigii apărute între Organizator și participanții la
Caravană, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Orice reclamații sau sesizări
referitoare la Caravană se primesc în scris, pe contact@wintertour.ro
Acest Regulament este disponibil online pe www.wintertour.ro

