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REGULAMENT OFICIAL AL CONCURSULUI SAGA RAVER DAYS 
  

 
1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL 
CONCURSULUI 
 

Concursul este organizat de SAGA FESTIVAL SRL, cu sediul in Bucuresti, str. 
D.I. Mendeleev, Nr.5, Etaj 1, Camera 2, Sector 1, având cod unic de înregistrare 
RO42279335, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr J40/2309/2020, cont 
bancar RO10BTRLRONCRT0540967701 deschis la Banca Transilvania, 
reprezentată legal prin dl. Razvan Alexandru Pelmus (denumită în continuare 
"Organizator"). 

Concursul este organizat cu sprijinul Kiss FM, partener media al SAGA Festival. 

Participanții la concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile 
regulamentului oficial al acestuia, potrivit celor menționate mai jos (denumit în 
continuare "Regulament Oficial"). Regulamentul Oficial este întocmit și va fi 
făcut public prin vizitarea site-ului sagafestival.com. 
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul 
Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după 
prezentarea acestor modificări pe site-ul menționat mai sus. 

  

2. ZONA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI 
Concursul este organizat pe site-ul sagafestival.com/raverdays în perioada 18 mai 
– 25 mai. Pentru obținerea de informații suplimentare, vă rugăm să consultați 
pagina sagafestival.com/raverdays, potrivit celor menționate în articolul 3 de mai 
jos. 
  

3. DURATA CONCURSULUI 
Concursul va fi lansat la data de 18.05.2022, ora 11.00, pe paginile social media 
ale SAGA Festival si Kiss FM. 
Concursul se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament 
Oficial. Concursul va înceta la data de 25.05.2022. 
  

4. ORGANIZAREA SI DESFASURAREA CONCURSULUI 
Participarea la concurs este condiționată de: inscrierea in concurs pe pagina 
sagafestival.com/raverdays, prin completarea tuturor campurilor prevazute in 
formularul respectiv. 
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Organizatorul va constitui o Comisie, alcătuită din 3 membri ai echipei SAGA 
Festival, care va veghea la respectarea prezentului Regulament, la buna 
desfășurare a concursului, va desemna câștigătorul/castigatorii acestuia si va 
solutiona eventualele contestatii. 
  
 
Premiul Concursului: 
Premiile concursului constau în:  

1. O calatorie la Amsterdam: transport, cazare si bilete la AMF pentru 2 
persoane 

2. Organizarea zilei de nastere in SAGA Ravers Bus: inchirierea autobuzului 
pentru 8 ore si prezenta unui DJ 

3. Transport, cazare si meet & greet cu Armin van Buuren la evenimentul 
Sound of Bucharest 

4. Un smartphone iPhone 13 
5. Skybox la SAGA Festival pentru castigator plus 10 premii 
6. Bilete VIP la evenimentul SAGA presents Calvin Harris, acces in 

backstage si 100 euro pe bratara de festival 
7. Tratament de artist la SAGA Festival: cazare la un hotel de 5 stele, 

transport de lux catre locatie, lounge dedicat de artist si alte surprize in 
festival 

 
Valoare unitara 38.198 LEI, TVA inclus 
 
Desemnarea câștigatorului: 
 
Câștigătorii concursului vor fi desemnat de către Comisie prin tragere la sorti, in 
fiecare zi de pe 19 mai pana pe 25 mai, la ora 08.00. Fiecare tragere la sorti va 
contine baza de date cu toti participantii inscrisi in campanie pana la momentul 
respectiv. 
Câștigătorii de rezervă vor fi în număr de 3. 
  

Câștigătorul premiului va fi anunțat in emisiunea Kiss FM, în fiecare zi in 
perioada 19 mai – 25 mai 2022. 
 

Premiul va fi pus la dispoziția câștigătorului prin suport electronic sau curier 
rapid, in functie de premiul respectiv. 

După desemnarea și validarea câștigătorului, organizatorul va proceda la 
încheierea unui proces-verbal în care se vor consemna: 

1. Datele de identificare ale organizatorului; 
2. Data și locul desfășurării concursului; 
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3. Membrii comisiei desemnate de către organizator; 
4. Numele și prenumele câștigătorului. 
5. Numele și prenumele câștigătorilor de rezervă. 
6. Premiul acordat. 

Procesul-verbal de predare-primire a premiilor se vor semna de către un 
reprezentant al organizatorului și de către câștigător. 

În cazul în care câștigătorul nu este eligibil (nu se poate identifica sau nu este 
interesat de premiu) pentru intrarea în posesie a premiului, până pe data de 2 iunie 
2022, se va contacta câștigătorul de rezervă. În cazul în care câștigătorul de 
rezervă nu îndeplinește condițiile prevăzute la prezentul alineat (cu privire la 
identificare și interes pentru ridicarea premiilor) premiile se anulează și vor 
rămâne în proprietatea Organizatorului. 
Termenul de răspuns din partea câștigătorului este de 2 zile de la data transmiterii 
informării prin telefon. 
Câștigătorul trebuie să trimită un mesaj privat care să conțină datele de contact 
pentru a putea face posibilă livrarea premiului. După depășirea termenului mai 
sus menționat, câștigătorul nu mai poate revendica premiul. 

  

5. TAXE ȘI IMPOZITE 
Organizatorul concursului, în speță SAGA FESTIVAL SRL, se obligă să 
calculeze și să plătească, dacă este cazul, impozitul datorat pentru veniturile 
obținute de către câștigător în conformitate cu Legea 227/2015 privind Codul 
Fiscal, orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu 
acestea, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorului. 

În cazul în care câștigătorul refuză să pună la dispoziția organizatorului 
informațiile necesare privind identificarea sa, nu îi va fi înmânat premiul câștigat, 
el urmând a fi decăzut din drepturile de a reclama acest premiu. 

  

6.PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA, VALIDAREA ȘI 
PRIMIREA PREMIULUI 
Câștigătorul extras prin tragere la sorți, conform celor menționate în capitolul 4, 
va fi contactat de către Organizator conform informațiilor furnizate de către 
acesta prin apel telefon in cadrul emisiunii Kiss FM. Premiul va fi trimis către 
câștigător, la adresa menționată de acesta, în termen de 30 zile de la data primirii 
datelor personale. 
  

7. RESPONSABILITATE 
7.1 Prin participarea la concurs, toți participanții și eventualii câștigători sunt de 
acord și se obligă să respecte și să se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor 
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impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora 
atrăgând răspunderea personală și exclusivă a participanților și eventualilor 
câștigători, prin excluderea lor. 

Organizatorul nu are nicio obligație de a întreține corespondența cu solicitanții 
unor revendicări necâștigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiului. 

 
7.2 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa 
de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea 
acestui Concurs, precum si a Organizatorului. Orice incercare de fraudare se 
soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din Concurs si cu sesizarea 
organelor de cercetare penala, Organizatorul urmand sa informeze respectivul 
participant cu privire la aceasta decizie. 
 
7.3 In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul acestui 
Concurs, decizia Organizatorului este definitiva. 
 
7.4 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru: 
-  Inregistrarile efectuate in afara Perioadei Concursului mentionate mai sus; 
 

- Mesajele trimise de Organizator, dar care nu au fost primite de catre 
Participanti din motive tehnice sau independente de vointa 
Organizatorului; 

 
- Inscrierile care nu contin toate informatiile obligatorii; 

 
- Eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra mesajelor sau 

continutului acestora; 
 

- Erorile in datele furnizate de catre Participant. Acuratetea datelor de 
contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea 
exclusiva a participantilor. Ca atare, Organizatorul nu are niciun fel de 
obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au 
dus la imposibilitatea identificarii castigatorului sau inmanarii premiului; 

 
- Imposibilitatea castigatorilor de a intra in posesia premiilor din motive 

independente de Organizator; 
 

- Cazurile in care castigatorul nu respecta conditiile de validare detaliate in 
prezentul Regulament Oficial; 

 
- Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar 

putea fi suferite de catre castigator in legatura cu premiile castigate, 
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indiferent de natura acestor prejudicii, cu exceptia situatiilor expres 
prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere; 

 
7.5 Organizatorul nu raspunde in niciun fel pentru daunele directe sau indirecte 
care rezulta din participarea la Concurs cu exceptia cazului in care acestea sunt 
consecintele unor acte de neglijenta grava sau unor acte intentionate de care este 
responsabil Organizatorul. 
 
8. DREPTUL DE PARTICIPARE 
Concursul este deschis participării tuturor persoanelor fizice, cu vârste peste 18 
ani, cu domiciliul în România, care se înscriu la concursul organizat pe pagina 
sagafestival.com/raverdays. 

Nu pot participa la Concurs angajații Organizatorului concursului, SAGA 
FESTIVAL SRL, precum și membri ai familiilor acestora (copii, părinți, soț/soție 
etc.). 

  

9. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE 
Prin prezentul Regulament oficial Organizatorul se obligă să respecte prevederile 
legislației privind protecția datelor cu caracter personal inclusiv, în mod special, 
prevederile REGULAMENTULUI nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia 
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecţia datelor) si dispozitiile legii 190/2018 
privind unele masuri pentru aplicarea Regulamentului mentionat mai sus. 

Pentru implementarea prezentei campanii, în scopurile specificate mai jos, 
Organizatorul prelucrează date cu caracter personal. 

Categorii de persoane vizate: 

-        câștigători. 

Date cu caracter personal prelucrate: 

-        nume; 

-        prenume; 

-        adresă livrare; 

-        e-mail; 

-        număr de telefon fix sau mobil; 

-        CNP (în cazul câștigătorilor). 
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Scopurile și temeiurile de prelucrare 
Prin participarea la prezentul Concurs, participanții/câștigătorii înțeleg si isi 
exprima consimtamantul pentru faptul că în acest scop datele lor cu caracter 
personal (nume, prenume, adresă, număr de telefon fix și/sau mobil, e-mail, CNP) 
vor fi prelucrate de Organizator în vederea organizării concursului, validării, 
anunțării câștigătorilor, atribuirii premiilor, pentru îndeplinirea obligațiilor 
financiar-contabile și fiscale în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și 
privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția datelor) și pentru arhivare. Pentru 
soluționarea oricăror plângeri în legătură cu organizarea și desfășurarea 
campaniei și acordarea premiilor, alte proceduri judiciare sau administrative, 
temeiul de prelucrare este reprezentat de interesul legitim al Organizatorului. 

Participanții/câștigătorii înțeleg că prelucrarea datelor cu caracter personal în 
condițiile și scopul declarat prin acest Regulament oficial este indispensabilă 
derulării campaniei. 

  

Transferul datelor cu caracter personal 
Lista câștigătorilor (username, nume și prenume) va fi afișată, potrivit 
dispozițiilor legale, pe site-ul sagafestival.com, în conformitate cu prevederile 
capitolului 4 a prezentului Regulament oficial. 
  

 
 
Durata de prelucrare a datelor cu caracter personal 
 

Organizatorul se obligă de asemenea să respecte prevederile Regulamentului 
(UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27.04.2016 
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a 
Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), privind 
protecția datelor personale stocate, si in conformitate cu dispozitiile legii 
190/2018 privind unele masuri de aplicare ale Regulamentului mentionat mai sus. 

Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor 
personale ale participanților/câștigătorilor la prezentul concurs și să le utilizeze 
conform prezentului Regulament Oficial și a legislației în vigoare. 
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În anumite circumstanțe, este posibil să păstrăm datele cu caracter personal pentru 
perioade mai lungi de timp, de exemplu în cazul în care Organizatorul este obligat 
să facă acest lucru în conformitate cu cerințele legale, de reglementare, fiscale 
sau contabile. 

De asemenea, Organizatorul va păstra în arhivă datele cu caracter personal ale 
câștigătorilor pentru o perioadă de 5 ani, pentru a avea o evidență exactă și în 
cazul unor plângeri sau dacă Organizatorul apreciază în mod rezonabil că există 
o perspectivă de litigiu legată de prelucrarea datelor cu caracter personal sau în 
legătură cu organizarea și desfășurarea concursului. 

  

Drepturile persoanelor vizate 
Câștigătorii concursului, în calitate de persoane vizate au, conform 
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 
data de 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date 
și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția 
datelor), următoarele drepturi: dreptul de acces, de rectificare sau ștergere a 
datelor, restricționare a prelucrării, de a se opune prelucrării precum și dreptul la 
portabilitatea datelor, dreptul de a revoca consimțământul, dreptul de a nu fi supus 
unor decizii individuale, dreptul de a formula plângeri în fața autorității de 
supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal. Pentru exercitarea acestor 
drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa societății 
menționată mai sus cât și la adresa info@sagafestival.com. De asemenea, 
câștigătorilor le este recunoscut dreptul de a se adresa justiției și autorității locale, 
A.N.S.P.D.C.P. 

  

După soluționarea eventualelor cereri/reclamații privind prelucrări nejustificate, 
în măsura în care acestea sunt întemeiate, datele personale colectate vor fi distruse 
și nu vor fi prelucrate în orice mod cu excepția cazului în care prelucrarea este 
impusă de obligațiile legale ce revin Organizatorului sau atunci când există un 
interes legitim. 

Operatorul se obligă să implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate 
în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător datelor cu caracter 
personal aparținând participanților la campanie. 

  

10. ÎNCETAREA CONCURSULUI 
Prezentul concurs inceteaza prin atingerea si indeplinirea scopului propus si poate 
totodata înceta în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, 
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inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de 
voința sa, de a continua prezentul concurs. 

Cazul de forță majoră este definit ca orice eveniment care nu poate fi controlat, 
remediat  sau previzionat de către Organizator și a cărui apariție pune pe acesta 
din urma în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. 
În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, 
incendii, inundații, greve și blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, 
precum și orice reglementare care poate apărea ulterior intrării în vigoare a 
Contractului și care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului. 

  

11. LITIGII 
Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezentul concurs 
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 în raza 
teritorială a cărora își are sediul Organizatorul. 

  
12. REGULAMENTUL OFICIAL 
Regulamentul Oficial este disponibil gratuit accesând site-ul sagafestival.com. 
Pentru informații suplimentare privind Regulamentul oficial al concursului, ne 
puteți trimite un e-mail la adresa info@sagafestival.com. 
Prin participarea la acest concurs, participanții și câștigătorii sunt de acord să 
respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor 
prezentului Regulament Oficial. 

  

13. ALTE CLAUZE 
Premiile neacordate vor rămâne în proprietatea Organizatorului care poate 
dispune liber de acestea în maniera pe care o va considera necesară sau potrivită 
intereselor sale. 

Participanților la Concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau 
indirecte suplimentare. 

În cazul în care o anumită prevedere a prezentului Regulament este declarată nulă, 
celelalte prevederi rămân valabile/valide în măsura în care pot produce efecte 
juridice chiar în absența condițiilor declarate nule. În măsura posibilului, 
condițiile anulate se înlocuiesc cu o altă reglementare rezonabilă, validă juridic, 
care sa corespundă cât mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate. 

  

SAGA FESTIVAL SRL, 
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reprezentată prin administrator, dl. Razvan Alexandru Pelmus 
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