
Regulament concurs ”Conectare prin citit” 

ART.1. ORGANIZATORUL 

Organizatorul concursului este S.C EDU PARENTING S.R.L., cu sediul social în           
Cluj-Napoca, județul Cluj, Str. Fagului, nr. 28, Bl. C2, Ap.14, Nr. Reg. Com.             
J12/2849/2018, CUI 39559866, reprezentat de Ștefan Irimia, denumită în continuare          
”Organizatorul”. 

Concursul se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentul regulament           
(denumit în cele ce urmează „Regulamentul”). Termenii și condițiile prezentului          
Regulament, aşa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toți participanții la             
concurs. 

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, aducând la cunoștința           
publicului acest fapt. 

ART. 2. DURATA ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI  

Concursul ”Conectare prin citit” se desfășoară în mediul online, în perioada 28            
februarie - 8 martie 2020, va fi anunțat pe pagina          
https://www.facebook.com/UraniaCremeneOficial/ (numita in continuare “pagina Urania      
Cremene”) și pe blogul www.uraniacremene.ro/blog printr-o postare cu începerea         
oficială a concursului și regulamentul acestuia.  

Canalul oficial de comunicare cu participanții la concurs este prin Facebook Messenger            
pe pagina Urania Cremene. De asemenea, dacă sunt nelămuriri, reclamații acestea pot            
fi transmise la adresa de e-mail contact@allaboutparenting.ro. 

ART. 3. DREPTUL DE PARTICIPARE 

La concursul „Conectare prin citit” are dreptul să participe orice persoană fizică, cu             
vârsta împlinită de 18 ani până la data 8.03.2020. Nu pot participa Organizatorii și alte               
persoane implicate în organizarea și desfășurarea concursului. Participarea la acest          
concurs are valoare de acceptare integrală și liber consimțită a prevederilor prezentului            
Regulament. 
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Dreptul de participare aparține în exclusivitate persoanelor care îndeplinesc condițiile          
impuse de Regulament. 

ART. 4. MECANISMUL ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI 

Concursul se desfășoară după cum urmează: 

- Participanții trebuie să acceseze reclama Facebook dedicată concursului și să          
lase un comentariu acesteia; 

- Vor primi mesaje pe chatul de messenger al paginii de Facebook Urania            
Cremene; 

- Dacă vor trimite cel puțin un răspuns, scris sau imagine, în chatul de messenger              
în perioada 2-8 martie, atunci această persoană va intra în extragerea           
câștigătorilor. 

ART. 5. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR 

Câștigătorii sunt aleși prin random.org. Câștigătorii vor fi anunțați pe pagina de            
Facebook Urania Cremene, dar și prin e-mailul lăsat la datele de contact, până în data               
de 10 martie 2020. 

ART. 6. PREMII 

Câștigătorii vor fi extrași prin intermediul random.org. 

● Prima persoană selectată primește: o întâlnire  cu Urania Cremene.  
● Următorii 70 de câștigători primesc: Una dintre cărțile de povești pentru copii de             

la Editura Humanitas Junior sau Editura Iris. 

Lista titlurilor în ordinea în care vor fi acordate: 

De la Vlad Tepes la Dracula vampirul, Neagu Djuvara/Radu Oltean 
Regele Ugu, Adam Stowert 
Originea speciilor, Charles Darwin 
Timeline- O călătorie prin istoria lumii, Peter Goes 
Dinosaurium,Chris Wormell/Lily Murray 
Ollie și renul lui Moș Crăciun, Nicola Killen 
Secretul monstrului, Otilia Mantelers 



Corabia cu coarne, Dashka Slater și frații Fan 
Historium, Richard Wilkinson si Jo Nelson 
Cele mai frumoase povești japoneze pentru copii, Florence Sakade 
Micul prinț, Antoine de Saint - Exupéry 
Regina Elisabeta a României de Carmen Sylva, Silvia Zimmermann 
George și luna albastră, Lucy și Stephen Hawking 
Aventurile lui Habarnam și ale prietenilor săi, Nikolai Nosov 
Povesti dintr-o pădure 'naltă, Shaun Micallef 
George și corabia timpului, Lucy Hawking 
Ursul, Adrian Oprescu 
Nouă luni, Courtney Adamo și Ester van de Paal 
George și Big Bangul, Lucy si Stephen Hawking 
O zi din viața Deliei, Delai Calancia 
Povești cu animale din lumea întreagă, Angela McAllister 
Cine a pus piper în mare? - poezii pentru copii, Carmen Tiderle 
Animalium, Katie Scott și Jenny Broom 
Cartea marilor descoperiri, James Brown și Richard Platt 
Întoarcerea lui Arpagic, Ana Blandiana 
Povestea vieții - evoluția, Katie Scott 
Armonia lumii, Prințul Charles de Wales 
Alice în țara minunilor, Lewis Carroll 
O familie veselă, Silvia Colfescu 
Cum s-a născut poporul român, Neagu Djuvara și Radu Oltean  
Povești zăpăcite cu Luca și Raluca, Clotilde Perrin 
Transformă apa în culori - mașini, Carte de colorat 
Transforma apa în culori - prințese, Carte de colorat 
Povestea Nucului și ciclurilor anotimpurilor, Urania Cremene 
Povestea cortului mare și negru, Urania Cremene 
Prințul Cal Alb și prințesa Floare de Colț, Urania Cremene 

Valoarea totală a premiilor este de 126.170. 

ART. 7. ACORDAREA PREMIILOR 

Câștigătorii, prin înscrierea în concurs îşi dau acordul şi au obligația de a furniza datele               
personale şi de contact reale (nume, prenume, data nașterii, e-mail, număr de telefon,             



adresa fizica de contact) via Facebook Messenger, pe acelaşi canal pe care au fost              
contactaţi de către Organizator, pentru a li se valida câștigarea concursului. 

În caz contrar, aceştia sunt descalificați și înlocuiți de către rezerve. 

Organizatorii nu-și asumă responsabilitatea pentru nerespectarea acestor termene de         
către participanţii selectaţi în vederea premierii. 

Cărțile de povești vor fi trimise prin Fan Courier (dacă participantul este din România) și               
prin Poșta Română (dacă participantul este din afara României). 

Câstigătorii suporta costurile livrării. Livrarea în România prin Fan Courier este de 18             
RON iar pentru cei din afara Romaniei este de 24 RON prin Poșta Romana. 

ART. 8. ALTERNATIVE ALE PREMIILOR 

Câștigătorii premiilor nu pot opta pentru primirea contravalorii premiilor în bani sau în             
alte obiecte și nici nu pot solicita alte modificări. 

Întâlnirea cu Urania Cremene va fi programată de comun acord până la sfârșitul anului              
2020. Dacă persoana câștigătoare nu poate participa la întâlnire față în față, atunci             
această discuție va avea loc prin intermediul internetului, la o dată și oră setată de               
comun acord. 

ART. 9. REGULAMENTUL CONCURSULUI 

Regulamentul de participare/desfășurare este disponibil oricărui solicitant pe:        
http://www.uraniacremene.ro/. 

Art. 10. DIVERSE 

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica datele și durata Concursului și va face              
public acest lucru pe website-ul http://www.uraniacremene.ro. Contestațiile se depun în          
scris, în termen de 7 zile lucrătoare de la data încheierii Concursului la sediul              
Organizatorului. 

Este la latitudinea organizatorului să elimine înscrierile în concurs ale acelor conturi de             
Facebook suspecte, create în scopul participării la concursuri. Organizatorul poate          
verifica veridicitatea conturilor de Facebook suspecte prin următoarea procedură:         
accesarea acestora în scopul de a identifica existența următoarelor elemente: poză de            
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profil, un număr minim de 30 de prieteni, activitatea în cont și existența unei căi de a                 
contacta utilizatorul. În cazul în care există suspiciuni ulterioare, se poate trece la             
contactarea persoanei care deține contul suspect, printr-un mesaj privat, pentru          
validarea datelor personale. 

Organizatorul are dreptul sa facă publice comentariile pe care le consideră de interes             
pe pagina de Facebook Urania Cremene, cât și pe alte medii online. 

Vă dorim mult succes! 
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