
Regulament Concurs 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR 

Organizatorul concursului interactiv cu premii „Pedalează cu I’Velo Urban la Noaptea 
Muzeelor” 

este ASOCIAȚIA GREEN REVOLUTION, cu sediul în strada INTRAREA VALULUI nr. 
2, sector 1, Bucureşti, România. Respectarea regulilor din prezentul document este 
obligatorie pentru toţi participanţii. Prin înscrierea la concurs, participantul declară 
expres că a citit, a înţeles şi este de acord cu termenii şi condiţiile prezentului 
Regulament. 

Regulamentul oficial este adus la cunoştinţa publicului pe site-ul ivelo.ro şi este 
disponibil şi la sediul Asociației Green Revolution. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a 
modifica şi/ sau schimba regulamentul, dar nu înainte de a anunţa public participanţii. 

SECŢIUNEA 2. DURATA CONCURSULUI 

Concursul „Pedalează cu I’Velo Urban la Noaptea Muzeelor” se desfăşoară în perioada 
11 – 16 mai 2017, pe site-ul ivelo.ro. 

SECŢIUNEA 3. MODUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI 

În perioada 11 – 16 mai, cei care doresc să participe la concurs trebuie să acceseze 
site-ul www.ivelo.ro și  să completeze un formular cu urmatoarele informații: nume și 
prenume, adresa email, raspuns la intrebarea “Care sunt cele mai importante 3 
obiective la care vă doriți să ajungeți la Noaptea Muzeelor?”. Câştigătorii vor fi 
desemnaţi prin tragere la sorţi, folosind site-ul http://random.org. 

SECŢIUNEA 4. PREMIILE ŞI MODALITATEA DE ACORDARE 

Premiile constau în 10 carduri I’Velo Urban cu cate un abonament activ, cu durata de 1 
zi. 

Pentru a intra în posesia premiilor, câştigătorii trebuie să ofere organizatorului datele 
personale solicitate și să se deplaseze la sediul I’Velo Urban situat pe str. Prof Ion 
Bogdan nr. 21, sector 1, Bucuresti. Premiile pot fi ridicate până la data de 20 mai 2017. 

Premiile au o valoare totală de 170 de lei și nu pot fi convertite în bani. 

În cazul în care unul sau mai mulţi câştigători nu confirmă datele de contact sau renunţă 
la premiu, Asociația Green Revolution îşi rezervă dreptul de a oferi premiul unui alt 
participant la concurs. 

http://random.org/


Numele câştigătorilor concursului vor fi anunţate pe pagina de Facebook I’Velo 
(https://www.facebook.com/iveloromania) si pe site-ul www.ivelo.ro. 

SECŢIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE 

Concursul este deschis tuturor participanţilor rezidenţi în România, avand vârsta minima 
16 ani, cu excepţia angajaţilor Asociației Green Revolution precum şi a membrilor 
familiilor acestora până la gradul IV inclusiv. 

SECŢIUNEA 6. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR 

Asociația Green Revolution va păstra confidenţialitatea tuturor datelor celor înscrişi la 
concurs.  Cei care își exprimă acordul în acest sens, vor fi înscrisi în baza de date a 
Organizatorului pentru a primi ulterior informații pe adresa de email furnizată la 
înscrierea în concurs. 

SECŢIUNEA 7. REGULAMENTUL CONCURSULUI 

Regulamentul concursului este disponibil în mod gratuit pe site-ul ivelo.ro şi poate fi 
consultat şi în forma tipărită la sediul Asociației Green Revolution din strada nr. 2, între 
orele 10:00 – 18:00, de luni până vineri. 

Regulament întocmit în data de 10 mai 2017. 
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