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REGULAMENT CONCURS  

Câştigă un sejur de vis la Mera Brise 

 

Art. 1. Organizatorul Campaniei  

Organizatorul prezentei tombole este SC MERA RESORT  SRL, persoană juridică română, având 
sediul social în Localitatea Mioveni, Județul Argeş, Strada Depozitelor nr 1A, şi punct de lucru la 
hotel Mera Brise, Str. Frumoasei, Localitatea Mangalia, Jud. Constanța, având număr de ordine la 
Registrul Comerțului J3/1107/2015, CUI RO34900988, reprezentată legal de Mihaela Surin, în 
calitate de Director Executiv. 

Concursul se va desfăşura conform prevederilor prezentului regulament care este obligatoriu 
pentru toți participanții. 

Art. 2. Durata şi locul de desfăşurare al Concursului 

Concursul se desfăşoară în locația evenimentului, Târgul de Turism al României, în perioada 20 
Februarie 2020 ora 10.00 până la data de 23 Februarie inclusiv, ora 11.59, in cadrul târgului, 
standul Organizatorului, extragerea va avea loc în data de 23 Februarie 2020, ora 12:00, cu ajutorul 
platformei Random.org, iar rezultatele vor fi anuntate pe pagina oficială de Facebook a Mera Brise, 
respectiv www.facebook.com/merabrisemangalia  
 
Art. 3. Condiții de participare  

La aceast Concurs poate participa, în condițiile prezentului Regulament, orice persoană fizică, 
română sau străină, care a împlinit vârsta de 18 ani până la data de 20.02.2020, inclusiv, și care este 
vizitator al Târgului de Turism al României din perioada 20 - 23  Februarie 2020, ce se desfăşoară în 
incinta Pavilionului Expozițional Romexpo Pavilion B2. 

Participarea constă în indeplinirea urmatoarelor conditii:  

1. Like locatiei unde vrei sa vii la vara: 
- www.facebook.com/merabrisemangalia 
- www.facebook.com/meraonix 
- www.facebook.com/meraresortvenus 

2. Fa-ti un selfie in standul nostru 
3. Posteaza fotografia pe pagina ta de Facebook 
4. Adauga postarii #ConcursMera2020 
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Orice lămuriri suplimentare pot fi solicitate şi transmise pe adresa rezervari@merabrise.ro  

Pentru a fi eligibil, a participa la Concurs și a putea câștiga premiul oferit de organizator în urma 
tragerii la sorți, Participanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții exprese, în mod 
cumulativ: 

(i) să fie persoane fizice cu domiciliul sau reședința în România, care au împlinit vârstă de 
18 ani până la data de 20.02.2020 inclusiv; 

(ii) să nu fie angajații Mera Hotels, rudele acestora până la gradul I inclusiv, precum și 

soții/soțiile; 
(iii) acceptă și respectă prevederile prezentului Regulament Oficial. 

Art. 4. Modul de desfăşurare al Concursului: 

Regulamentul Oficial precum şi detaliile Concursului sunt disponibile în mod gratuit pe adresa site-
ului oficial al Organizatorului (www.merahotels.ro), pe toată durata acestuia. 

 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau schimba regulamentul, dar nu înainte de a 
anunţa public participanţii. 

Art. 5. Procedura de acordare a premiului: 

Se vor considera valide participarile care indeplinesc toate conditiile enumerate la Art. 3 

Premiul acordat consta intr-un sejur de 3 nopti, cazare cu mic dejun inclus, pentru 2 persoane, la  
Mera Brise Mangalia, în perioada 01.06.2020 – 30.06.2020 sau 01.09.2020 -25.09.2020, în limita 
disponibilității (fără transport). Valoarea estimativă a premiului acordat este 1500 lei (o mie cinci 
sute lei ). 
 

Reclamațiile de orice natură referitoare la premiile castigate nu pot fi îndreptate împotriva 
Organizatorului şi nu vor atrage răspunderea acestuia. 

Art. 6. Responsabilitate 

Prin participarea la concurs, toți participanții, inclusiv câştigătorul sunt de acord şi se obligă să 
respecte şi să se conformeze tuturor cerințelor şi condițiilor impuse de organizator prin prezentul 
Regulament, nerespacetarea acestora atrăgând răspunderea personală şi exclusivă a participanților 
şi eventualului câştigător. 
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In conformitate cu legislația în vigoare Organizatorul este obligat să facă publice numele 
căştigătorului premiului acordat prin tragere la sorți. Numele câştigătorului va fi afişat pe site-ul 
www.merahotels.ro si pe pagina de Facebook www.facebook.com/merabrisemangalia/ , în 
conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 

Concursul nu va fi organizat în cazul intervenirii unui eveniment generator de forță majoră sau caz 
fortuit, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului din motive independente de voința sa. 

 
 Director Executiv, 
   Mihaela Surin 


