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Regulamentul concursului „Colonizarea” 
 
Perioada de desfasurare: 22 mai 2018 – 12 august 2018 
 
 
Organizatorul 
 
Organizatorul Concursului “Colonizarea” (numit in cele ce urmeaza „Concursul”) este Orange Romania S.A., 
societate pe actiuni romana, cu sediul social in Bd. Lascar Catargiu, nr. 47-53, sector 1, Bucuresti, Romania, 
inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/10178/1996, Cod Unic de Inregistrare 9010105, Cod de 
inregistrare in scopuri de TVA RO9010105, capital social subscris si varsat 93.596.732,50 lei, reprezentata de 
Adrian Panuta, in calitate de Sales&Distriburion Director, numita in cele ce urmeaza ”Organizatorul”, adopta 
prezentul regulament, in urmatoarele conditii:  
 
Organizatorul exploateaza un serviciu de telefonie mobila GSM, beneficiind de dreptul de a furniza retele 
si/sau servicii de comunicatii electronice, fiind titulara autorizatiei generale eliberata de catre Autoritatea 
Nationala de Reglementare in Comunicatii. 
 
Participarea la acest concurs (denumit in continuare „Concursul”) implica acceptarea de catre Participanti a 
prevederilor prezentului regulament (denumit in continuare „Regulament”) precum si obligativitatea respectarii 
acestora de catre toti Participantii. 
 
Regulamentul, precum si detaliile Concursului, sunt disponibile gratuit oricarui solicitant pe site-ul oficial al 
Organizatorului, pagina de desfasurare a Concursului www.orange.ro/techabreak/colonizarea pe toata 
perioada Concursului. 
 
Scopul 
 
Prezentul Concurs este organizat si se desfasoara in conformitate cu prevederile legale referitoare la 
desfasurarea concursurilor, asa cum sunt acestea reglementate de Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind 
comercializarea produselor si a serviciilor de piata (republicata) si are ca scop promovarea serviciilor mobile 
Orange si a produselor Samsung prin intermediul jocului Colonizarea. Scopul jocului Colonizarea este 
acumularea de puncte prin folosirea abilitatilor participantilor, in vederea castigarii de premii. 
 
Locul de desfasurare a Concursului 
 
Concursul este organizat si se va desfasura exclusiv pe teritoriul Romaniei in standul special amenajat si 
semnalizat „Colonizarea” din urmatoarele magazine tip Orange smart shop si festivaluri:  
 

Orange smart shop Adresa Oras Program de lucru 

Orange shop Arad 1 Bd. Revoluției, nr. 49-53 Arad Luni - Vineri 8:30 - 19:30, 
Sâmbătă 9:00 - 15:00 

Orange shop Bacău 1 Str. Nicolae Bălcescu, nr. 
1 A-B Bacău Luni - Vineri 8:30 - 19:30, 

Sâmbătă 9:00 - 16:00 

Orange shop Bacău 2 Cora Str. Milcov, nr. 2-4, 
Galeria Cora Bacău Luni - Duminică 9:00 - 21:00 

Orange shop Baia Mare Bd. București, nr. 4 Baia Mare Luni - Vineri 8:30 - 19:00, 
Sâmbătă 9:00 - 15:00 
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Orange shop Braşov 1  Str. Republicii, nr. 19 Braşov Luni - Vineri 8:30 - 19:30, 
Sâmbătă 9:00 - 15:00 

Orange shop Braşov Coresi 
Str. Zaharia Stancu, nr.1,  
spaţiul BD44, Centrul 
Comercial Coresi, parter 

Braşov Luni - Duminică 10:00 - 22:00 

Orange shop Bucureşti 
Băneasa 

Şos. Bucureşti-Ploieşti, 
nr. 42D, et. 1, Băneasa 
Shopping City, Bucureşti 

Bucureşti Luni - Duminică 10:00 - 22:00 

Orange shop Bucureşti Park 
Lake 

Str. Liviu Rebreanu, nr. 4, 
sector 3,  Park Lake, 
Bucureşti 

Bucureşti Luni - Duminică 10:00 - 22:00 

Orange shop Bucureşti 
Europe House 

Bd. Lascăr Catargiu, nr. 
47-53  Bucureşti Luni - Vineri 8:30 - 19:30, 

Sâmbătă 9:00 - 16:00 

Orange shop Bucureşti Sun 
Plaza 

Şos. Olteniţei, nr. 83c, 
Calea Văcăreşti nr. 391, 
parter, sector 4 

Bucureşti Luni - Duminică 10:00 - 22:00 

Orange shop Bucureşti 
Auchan Titan 

Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 
33A, sector 3 Bucureşti Luni - Duminică 9:00 - 22:00 

Orange shop Cluj 1 Bd. 21 Decembrie 1989, 
nr. 23-25 Cluj Napoca Luni - Vineri 8:30 - 19:30, 

Sâmbătă 9:00 - 15:00 

Orange shop Cluj Platinia  Calea Mănăştur, nr. 2-6, 
Centrul Comercial Platinia Cluj Napoca Luni - Vineri 9:00 - 18:30, 

Sâmbătă 10:00 - 14:00 
Orange shop Constanţa 2 
Mall City Park 

Bd. Al. Lăpuşneanu, nr. 
116C, Mall City Park Constanţa Luni - Duminică 10:00 - 22:00 

Orange shop Craiova 1 Calea Bucureşti, bloc M8 Craiova Luni - Vineri 8:30 - 19:30, 
Sâmbătă 9:00 - 15:00 

Orange shop Galaţi 2 Tiglina Str Brăilei, nr. 134A Galaţi Luni - Vineri 8:30 - 19:30, 
Sâmbătă 9:00 - 16:00 

Orange shop Iaşi 1 Str.Anastasie Panu, nr. 52 Iaşi Luni - Vineri 8:30 - 19:30, 
Sâmbătă 9:00 - 16:00 

Orange shop Oradea 1 Str.Republicii, nr. 18-22A Oradea Luni - Vineri 8:30 - 19:30, 
Sâmbătă 9:00 - 15:00 

Orange shop Piteşti 1 Str.Victoriei, nr.87, bloc 2 Piteşti Luni - Vineri 8:30 - 19:30, 
Sâmbătă 9:00 - 15:00 

Orange shop Râmnicu 
Vâlcea Str. Ştirbey Vodă, nr. 7 Râmnicu 

Vâlcea 
Luni - Vineri 8:30 - 19:00, 
Sâmbătă 9:00 - 14:00 

Orange shop Suceava Str Nicolae Bălcescu, nr. 
4 Suceava Luni - Vineri 8:30 - 19:30, 

Sâmbătă 9:00 - 16:00 

Orange shop Targu Mures 1 Piata Trandafirilor, nr. 23 Târgu Mureş Luni - Vineri 8:30 - 19:30, 
Sâmbătă 9:00 - 15:00 

Orange shop Timişoara 
Shopping City 

Calea Şagului, nr. 100, 
Timişoara Shopping City Timişoara Luni - Duminică 9:00 - 21:00 

Orange shop Timişoara 1 Bd. Republicii, nr. 8 Timişoara Luni - Vineri 8:30 - 19:30, 
Sâmbătă 9:00 - 15:00 

Orange shop Tulcea Str. Unirii, nr.1 Tulcea Luni - Vineri 8:30 - 19:30, 
Sâmbătă 9:00 - 16:00 
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iCee.fest 

Grand Cinema and More, 
Baneasea Shopping City, 
Sos. Bucuresti – Ploiesti 
nr. 42D 

Bucureşti 14 - 15 iunie 2018, in intervalul 
orar 10:00 - 18 :00 

Neversea Plaja Neversea Constanţa 5 - 8 iulie 2018, în intervalul orar  
17:00 – 01:00 

Untold Cluj Arena Cluj-Napoca 2 – 5 august 2018, în intervalul 
orar 17:00 – 01:00 

Summer Well Domeniul Ştirbey Buftea 11 - 12 august, în intervalul orar 
16:00 – 24:00 

  
Conditii de participare 
 
La Concurs poate participa orice persoana fizica avand varsta peste 18 ani si capacitate deplina de exercitiu 
(denumit in continuare „Participant”) si care, in perioada desfasurarii Concursului indeplineste conditiile de 
participare descrise in prezentul Regulament. Toti participantii trebuie sa fie cetateni romani, rezidenti sau sa 
aiba domiciliul in Romania. 
 
Angajatii Organizatorului si ai afiliatilor acestuia, ai agentilor, comerciantilor autorizati si ai francizatilor 
Organizatorului, precum si sotii si rudele acestora pana la gradul al II-lea inclusiv, nu pot participa la Concurs. 
Clientii Corporate ai Orange Romania nu pot participa la Concurs. 
 
Accesarea Concursului este gratuita si nu implica vreun cost suplimentar.   
 
Mecanismul de desfasurare a Concursului 
 
Participa la Concurs orice persoana fizica avand varsta peste 18 ani si capacitate deplina de exercitiu (denumit 
in continuare „Participant”)  care pe perioada desfasurarii Concursului se inscrie pe pagina de concurs 
www.orange.ro/techabreak/colonizarea 
 
Pentru ca inscrierea sa fie valabila in vederea participarii la Concurs si castigarea de premii, este necesara 
indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii: 
 
 Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor mentionate in sectiunea „Conditii de 

participare” 
 Participantii trebuie sa detina un cont de utilizator My Orange  
 Participantii trebuie sa parcurga urmatoarele etape: 

a) sa joace unul sau mai multe dintre cele 6 jocuri din concursul Colonizarea, accesibile in 
magazinele mentionate in sectiunea „locul de desfasurare a concursului”, logandu-se cu numarul 
sau de telefon 

b) sa acceseze website-ul www.orange.ro/techabreak/colonizarea si sa se inscrie in concurs, 
accesand contul My Orange existent sau creand un cont nou in baza numarului de telefon cu care 
a jucat sau intentioneaza sa joace in magazin 

c) sa acumuleze cel putin 500 de puncte la inscrierea in concursul Colonizarea pe 
www.orange.ro/techabreak/colonizarea 

d) participantul se va asigura ca numarul de telefon cu care a jucat si a acumulat puncte in 
magazinele Orange este acelasi cu numarul de telefon asociat si declarat in contul Colonizarea. 

 
 

http://www.orange.ro/techabreak/colonizarea
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Organizatorul va oferi sansa egala tuturor celor interesati de a participa la Concurs, punand in acest sens la 
dispozitie participantilor un mecanism echitabil de concurs. 
 
Pentru evitarea utilizarii abuzive, durata unei sesiuni de joc pentru orice jucator este de maxim 30 minute, 
urmata de o blocare a accesului in joc a unui participant timp de 30 minute.  
 
In fiecare Orange smart shop participant la Concurs se vor acorda zilnic, in mod aleator, urmatoarele premii: 
1 voucher de reducere de 20% la telefoanele Samsung din oferta comerciala 
1 voucher de reducere de 20% la tabletele Samsung din oferta comerciala 
2 vouchere de  reduceri de 20% la accesoriile Samsung din oferta comerciala 
 
In urmatoarele locatii, respectiv din cadrul evenimentelor iCEE.fest, Neversea, Untold si Summer Well, se vor 
acorda zilnic, in fiecare locatie in parte, in mod aleator, urmatoarele premii: 
12 vouchere de reducere de 20% la telefoanele Samsung din oferta comerciala 
12 voucher de reducere de 20% la tabletele Samsung din oferta comerciala 
26 vouchere de reduceri de 20% la accesoriile Samsung din oferta comerciala 
 
Participantii, clienti Orange, care au un abonament Orange sau sunt utilizatori activi ai unei cartele PrePay, vor 
primi, in functie de punctajul acumulat, pe baza abilitatilor la concurs urmatoarele beneficii: 

a) 500 puncte la inrolarea in Concurs (login in Colonizarea cu My Orange pe 
pagina www.orange.ro/techabreak/colonizarea/login) ii vor aduce 500 MB pe care ii va putea folosi 
conform conditiilor mentionate mai jos. 

b) urmatoarele 500 puncte ii vor aduce inca 500 MB (care se vor activa la atingerea limitei de 1000 
puncte) 

c) peste 1000 puncte, fiecare punct castigat se va transforma in megabiti (MB) pana la limita de 10 GB 
per utilizator inregistrat (punctele cumulate se vor transforma in beneficii/ megabiti in fiecare ora pentru 
punctele acumulate in ora anterioara. 
 

 Un participant poate primi un singur premiu tip voucher zilnic, indiferent de numărul de sesiuni de joc 
efectuate si poate fi folosit până la data 30 august 2018 in orice Orange smart shop. Neutilizarea acestuia 
până la data comunicată conduce la pierderea dreptului de a îl folosi. 

 Reducerile acordate de vouchere la telefoane se pot folosi la achizitionarea unui telefon indiferent de 
modalitatea de achizitie 

 Reducerile acordate de vouchere la tablete  se pot folosi la achizitionarea unei tablete indiferent de 
modalitatea de achizitie 

 Nu se pot cumula mai multe vouchere acordate prin aceasta campanie pentru achizitionarea aceluiasi 
produs. Reducerile acordate de vouchere se pot cumula cu alte reduceri la achizitionarea de telefoane sau 
alte produse Orange. 

 Un participant poate primi premii in MB in limita a maxim 10 GB pe care ii poate folosi  astfel: timp de o 
luna + prorata de la ultima alocare, pentru abonatii Orange si 30 zile pentru utilizatorii de cartele PrePay, 
cu conditia ca acestia din urma sa aiba cartelele PrePay active cu optiunea de 5 euro credit. Neutilizarea 
acestora până la data comunicată conduce la pierderea dreptului de a îi folosi.  

 Participantul va fi notificat prin SMS dupa alocarea fiecarui premiu castigat si va putea verifica premiile 
acumulate în contul sau din platforma Colonizarea, pe www.orange.ro/techabreak/colonizarea/profil. 

La finalul Concursului participantii clienti Orange sau clienti ai altei retele pot castiga prin, tragere la sorti, 
urmatoarele premii:  

 Participantii care au acumulat minimum  2000 puncte vor fi inclusi in tragerea la sorti pentru castigarea 

http://www.orange.ro/techabreak/colonizarea/login
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celor 6 telefoane Samsung Galaxy S9, in valoare totala de 23.273 lei  (TVA inclus). 
 

 Participantii care au acumulat minumum 4000 puncte vor fi inclusi in tragerea la sorti pentru castigarea 
marelui premiu – o excursie de doua persoane la NASA in valoare de 23.250 lei (TVA inclus)  

 
 
Premii 
 
Premiile oferite de Organizator constau in: 
 

 O excursie pentru 2 persoane la NASA (pe teritoriul USA) in valoare de 23 250 lei Ron (TVA 
inclus). Excursia se ofera in perioada: 5-12 octombrie 2018 si include: 

1. taxa pentru viza 
2. biletul de avion pe ruta București – Orlando și retur 
3. cazarea la un hotel de minimum 4 stele pentru cinci nopti 
4. mic dejun inclus 
5. bani de buzunar- 53 USD/zi/persoana 

 
 6 telefoane Samsung Galaxy S9 in valoare totala de: 23.273 Ron (TVA inclus)  
 MB in limita a 10GB/utilizator 
 2000 vouchere de 20% reducere la achizitionarea de accesorii marca Samsung 
 1000 vouchere de 20% reducere la achizitionarea de telefoane marca Samsung 
 1000 vouchere de 20% reducere la achizitionarea de tablete marca Samsung 

 
Valoarea totala a Premiilor acordate in cadrul prezentului Concurs este de maximum  491.723  Ron  (TVA 
inclus). 
 
Premiile se vor acorda conform conditiilor specificate in prezentul Regulament.  
 
Tragerea la sorti a  Marelui Premiu si a premiilor in telefoane si acordarea premiilor  
 
Tragerea la sorti va avea loc la sediul Organizatorului din Bucuresti, Bd. Lascar Catargiu, nr. 47-53, sector 1, 
pe data de 14 august   2018 ora 11:00. La tragerea la sorti pentru castigarea marelui premiu – o excursie la 
NASA pentru 2 persoane - participa toate numerele de telefon ale participantilor care indeplinesc conditiile de 
participare, in conformitate cu prezentul Regulament in perioada desfasurarii Concursului 
In cadrul tragerii la sorti pentru marele premiu vor fi extrasi un  Participant castigator si trei Participanti 
castigatori de rezerva.  
La tragerea la sorti pentru castigarea celor 6 telefoane Samsung participa toate numerele de telefon ale 
participantilor care indeplinesc conditiile de participare, in conformitate cu prezentul Regulament in perioada 
desfasurarii Concursului. 
In cadrul tragerii de timp vor fi extrasi 6 Participanti castigatori si 20 Participanti castigatori de rezerva. 
 
Un participant nu poate fi declarat si castigator si rezerva in acelasi timp. 
 
Tragerea la sorti se va face prin metode electronice, fara posibilitatea interventiei umane in algoritmul 
deselectare a castigatorilor, in fata unei comisii formate din 3 (trei) persoane desemnate de Organizator. 
De asemenea, Organizatorul poate invita reprezentanti ai Ministerului Finantelor si ai Inspectoratului General 
al Politiei Romane sa participe la tragerile la sorti, in calitate de observatori, fara a face parte din comisia de 
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extrageri. In urma tragerii la sorti a Premiilor, comisia de extrageri va incheia un proces verbal de desemnare a 
castigatorilor.  
 
Dupa extragerea castigatorilor si verificarea indeplinirii conditiilor de participare, va fi anuntat castigatorul.  
 
In cazul in care conditiile de participare nu sunt indeplinite, se va trece la verificarea urmatorului castigator de 
rezerva.  
Un Participant poate castiga un singur premiu prin tragerea la sorti, indiferent de numarul de conturi cu care s-
a inscris in Concurs. In cazul in care un participant se inscrie de pe mai multe conturi, se va lua in calcul pentru 
validare doar prima inscriere. 
Castigatorul va fi anuntat telefonic cu privire la premiul castigat, de pe un numar cu formatul 0374xxxxxx.  
Organizatorul va incerca sa contacteze Participantii castigatori in 72 de ore de la extragerea castigatorilor, 
pentru a furniza detalii despre modalitatea prin care pot intra in posesia premiilor si furnizarea de date cu 
caracter personal (nume si prenume, numar de telefon, adresa) pentru emiterea actelor necesare intrarii in 
posesie a premiului. 
 
In cazul in care nu se va putea intra in contact cu Participantul castigator in decurs de 3 zile lucratoare de data 
exatragerii Castigatorilor, atunci Participantul va fi declarat necastigator si se va trece la contactarea 
Participantilor castigatori de rezerva 
 
Procesul se repeta pana la validarea unui castigator.  
 
In cazul in care castigatorul intruneste toate conditiile de acordare a Premiului, conform celor descrise de 
prezentul Regulament, i se vor comunica detaliile referitoare la intrarea in posesie a Premiului.  
Participantul castigator va primi informatii referitoare la locatia unde se poate prezenta pentru verificarea 
documentelor de identitate in original, semnarea unui proces verbal de predare-primire a Premiului si ridicarea 
acestuia. O alta locatie decat cea indicata de Organizator nu este permisa.  
 
Participantul castigator se va prezenta la locatia indicata de Organizator si va prezenta toate documentele 
solicitate de catre reprezentantul Organizatorului pentru: verificarea identitatii, validarea ca Participant 
castigator (pentru toti Participantii), semnarea unui proces verbal de predare-primire a Premiului si ridicarea 
acestuia.  
 
Participantul desemnat castigator se obliga sa se prezinte in locatia desemnata de Organizator in termen de 
maximum 10 zile lucratoare din momentul in care a fost informat ca este castigator pentru ridicarea premiului. 
Daca Participantul nu se prezinta in acest termen va fi invalidat. 
 
Termenul maxim de acordare a premiilor Participantilor desemnati castigatori este 28 august 2018, iar cel 
pentru predarea premiilor castigatorilor de rezerva este 4 septembrie 2018. 
Premiul va fi predat castigatorului pe baza unui proces verbal de predare-primire. Informatiile oferite de 
Participantul Castigator la telefon (numele complet, codul numeric personal sau numarul de identificare fiscala) 
vor fi verificate si completate in procesul verbal de predare-primire.  
 
Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte Premii, nu pot fi convertite in sume de bani si nici nu pot fi 
comercializate. Castigatorul care va incerca sa  
 
instraineze premiul va fi descalificat si va fi obligat sa returneze premiul castigat, in cazul in care acesta i-a fost 
predat conform prezentului Regulament. 
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Desemnarea castigatorilor se va face in termen de 5 zile de la terminarea Concursului, dupa verificarea 
indeplinirii conditiilor de participare la concurs, conform prezentului regulament. Lista castigatorilor va fi 
publicata pe site-ul Concursului www.orange.ro/techabreak/colonizarea. 
 
Organizatorul isi declina orice raspundere in situatia in care Participantul castigator nu raspunde la apelurile 
consultantilor Organizatorului, nu se afla in aria de acoperire Orange, are serviciul de mesagerie vocala 
neactivat sau nu are spatiu disponibil pentru primirea de mesaje vocale, are telefonul defect, nu are serviciul 
roaming activat sau pentru orice situatii in care acesta nu va putea fi contactat in termenele mentionate in 
prezentul Regulament. 
 
In timpul apelului telefonic Participantul castigator va fi rugat sa furnizeze informatii detaliate (numele complet, 
codul numeric personal din buletinul/cartea de identitate, adresa). Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea 
cu privire la identitatea persoanei care raspunde la apelul consultantilor sai si nici pentru datele de identitate 
oferite de aceasta, necesare validarii castigatorului. Sunt luate in calcul datele de validare oferite de Participant 
telefonic, cand i s-a prezentat premiul Participantului castigator. Orice abatere atrage descalificarea din 
Concurs. 
Refuzul Participantului de a furniza datele de identitate in cadrul apelului Organizatorului atrage descalificarea 
respectivului Participant. 
 
In cazul in care Participantul castigator intruneste toate conditiile de acordare a Premiului, conform celor 
descrise in prezentul Regulament, i se vor comunica detaliile referitoare la intrarea in posesie a Premiului. 
 
Daca Participantul castigator nu indeplineste conditiile de participare/acordare a premiilor, este descalificat, 
este in imposibilitatea de a se prezenta pentru verificarea identitatii si pentru semnarea procesului verbal de 
acceptare a premiului in termenele comunicate (boala, forta majora, caz fortuit sau alte evenimente 
asemanatoare) sau in cazul in care refuza sa intre in posesia Premiului, Organizatorul va acorda premiul 
Participantilor care au obtinut urmatoarele punctaje. 
 
Participantul castigator este singurul raspunzator de obtinerea acordului expres si neechivoc al insotitorului 
sau al reprezentantului legal al acestuia, cu privire la prelucrarea datelor personale ale insotitorului in vederea 
punerii la dispozitie a premiului constand in excursia la NASA. 
 
In cazul cazul in care Participantul castigator va fi insotit in excursie de un minor, Participantul castigator va fi 
desemnat de catre parinti/tutorele insotitorului minor printr-o procura notariala. 
 
Avand in vedere ca premiul presupune deplasarea in strainatate, in momentul ridicarii premiului, Participantul 
castigator trebuie sa prezinte pentru sine  
 
si pentru insotitor documentele necesare pentru trecerea granitei, in conformitate cu prevederile legale in 
vigoare. In caz contrar, Participantul castigator va fi descalificat, conform prezentului Regulament, premiul fiind 
alocat Participantului castigator de rezerva , care va trebui sa indeplineasca conditiile Regulamentului. 
 
Organizatorul isi declina raspunderea cu privire la:  

 orice eveniment, de orice natura care ar putea interveni pe parcursul si in legatura cu deplasarea 
in strainatate si participarea castigatorului la evenimente; 

 situatia in care participantul castigator si/sau insotitorul au interdictie de a intra pe teritoriul tarii de 
destinatie sau de tranzit si/sau nu indeplinesc cerintele legale de deplasare in strainatate, ca de 

http://www.orange.ro/techabreak/colonizarea
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exemplu, dar fara a se limita la: documente valabile la momentul ridicarii premiului (carte de 
identitate, pasaport , viza, etc), in cazul in care insotitorul este minor sa detina toate aprobarile si 
documentele necesare deplasarii in strainatate. 

 
Orice cost sau cheltuiala, altele decat cele specificate in descrierea Premiului si care vor fi intreprinse de 
Participantul castigator si/sau insotitori pe durata deplasarii in strainatate, vor fi suportate exclusiv de acestia. 
 
In cazul in care niciunul dintre utilizatorii contactati pentru premiul respectiv nu indeplineste conditiile de 
participare/ acordare a premiilor si/sau sunt in imposibilitatea de a primi premiul, sunt descalificati, renunta sau 
refuza sa primeasca premiul, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiul respectiv. 
 
Prin participarea la Concurs, Participantul castigator consimte ca numele si Premiul acordat sa fie facute 
publice, in conformitate cu prevederile O.G. 99/2000 art. 42 (2). 
 
 
Conditii de acordare a premiilor 
 
Premiile vor fi acordate Participantilor castigatori daca acestia indeplinesc toate conditiile de mai jos: 
 Participantii castigatori sa nu fie declarati descalificati ca urmare a nerespectarii prezentului Regulament 
 Un participant poate castiga un singur premiu 
 Numerele apartinand abonatilor Orange sau utilizatorilor PrePay Orange suspendate sau inchise pe motiv 

de frauda vor fi descalificate 
 Participantii sa fie de acord cu prelucrarea datelor personale in conformitate cu prevederile prezentului 

Regulament 
 Comunicarea cu Participantul castigator sa fie posibila in termenele mentionate in prezentul Regulament 
 Participantul castigator trebuie sa faca dovada identitatii sale, sa prezinte toate documentele solicitate si 

sa semneze procesul verbal de primire sau de acceptare a Premiului 
 Participantul castigator trebuie sa fie cetatean roman, rezident sau sa aiba domiciliul in Romania, cu 

varsta de minim 18 ani si sa aiba capacitate deplina de exercitiu la data declararii sale drept castigator 
 In cazurile in care Participantul castigator nu prezinta actul de identitate in original, datele cuprinse in 

acesta nu coincid cu cele transmise, actul de identitate nu este in perioada de valabilitate sau daca o alta 
persoana decat castigatorul se va prezenta pentru ridicarea Premiului, precum si in oricare din cazurile in 
care nu sunt indeplinite conditiile de acordare a Premiilor, Organizatorul isi rezerva dreptul de a refuza 
acordarea acestora. 
 

 In cazul Marelui Premiu constand in excursia pentru 2 persoane la NASA, sarcina de obtinere a vizei de 
intrare pe teritoriul Statelor Unite ale Americii ii revine Participantului. In cazul in care castigatorul nu 
obtine viza, premiul nu se mai acorda. 

 
 
Raspundere 
 
Organizatorul nu isi asuma raspunderea in cazul oricarei situatii ce determina imposibilitatea participarii la 
Concurs ca urmare a unor restrictii de natura tehnica sau a altor limitari specifice serviciilor GSM, ca de 
exemplu, dar fara a se limita la: incarcarea retelei, incarcarea memoriei telefonului, iesirea din aria de 
acoperire Orange, depasirea limitei de credit pentru abonamente, furtul cartelei SIM etc. 
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Prelucrarea datelor cu caracter personal 
 
Organizatorul se angajeaza sa nu foloseasca datele personale ale Participantilor, obtinute ca urmare a 
desfasurarii Concursului decat in scopul derularii prezentului Concurs si acordarea Premiilor, conformitate cu 
acest Regulament, o utilizare in orice alt scop nefiind permisa. Organizatorul se obliga sa pastreze 
confidentialitatea datelor personale ale Participantilor. 
 
Datele personale prelucrate de Organizator reprezinta numarul de telefon Orange, numele si prenumele 
Participantilor, nume de utilizator in jocul Colonizarea, adresa de email din contul My Orange. Suplimentar, in 
cazul Participantilor castigatori, Organizatorul va colecta direct de la Participanti si urmatoarele date cu 
caracter personal: seria si numarul actului de identitate, CNP, adresa.  
 
In cadrul Concursului, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anunta public, pe site-ul 
Concursului www.orange.ro/techabreak/colonizarea numele Participantilor castigatori si Premiile oferite 
acestora, in conformitate cu legislatia in vigoare. 
 
Pentru exercitarea drepturilor ce le revin conform legislatiei in vigoare, Participantii se pot adresa prin apel la 
Serviciul Clienti al Organizatorului, la numarul 411 pentru abonati sau 444 pentru clientii PrePay sau in scris la 
adresa sediului social.In acest sens, Organizatorul garanteaza persoanelor fizice participante la acest Concurs 
urmatoarele drepturi conform legislatiei in vigoare in domeniul protectiei datelor personale: 

a. Dreptul de a fi informati asupra prelucrarii datelor personale 
b. Dreptul de a avea acces la datele personale 
c. Dreptul de interventie si actualizare a datelor personale 
d. Dreptul de opozitie la prelucrarea datelor 
e. Dreptul de stergere a datelor personale 
f. Dreptul de a se adresa autoritatii competente (ANSPDCP) sau justitiei 
g. Dreptul de restrictionare a prelucrarii datelor personale 
h. Dreptul de portabilitate a datelor personale furnizate 

 
Participantul a fost informat ca pentru buna derulare a Concursului,  Organizatorul are dreptul să il contacteze 
pe numarul de telefon furnizat personalului de vanzare din magazine pentru a-i oferi informatii despre punctele 
si premiile acumulate in jocul Colonizarea. Organizatorul informeaza Participantul ca refuzul de a furniza 
numarul de telefon catre Organizator conduce la imposibilitatea de participare la aceasta Concurs.  
 
Modificarea Regulamentului 
 
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament sau de a suspenda/intrerupe/prelungi 
oricand desfasurarea acestui Concurs, fara drept de compensare, orice modificare fiind adusa la cunostinta 
publicului inainte de data la care va intra in vigoare, printr-un act aditional la prezentul Regulament, care va fi 
publicat pe site-ul Organizatorului, www.orange.ro/techabreak/colonizarea in conformitate cu prevederile 
legale in vigoare. Pana la data unei eventuale modificari a Concursului, Organizatorul va respecta conditiile 
stipulate in prezentul Regulament. 
 
Organizatorul nu isi asuma niciun fel de raspundere pentru luarea la cunostinta de catre Participanti a 
modificarilor, cat timp acestea sunt afisate pe pagina de internet a Concursului. 
 
Organizatorul nu poate garanta accesul continuu, neintrerupt si sigur la website-uri sau la aplicatii si nu este 
responsabil pentru intreruperile Concursului sau a accesului la website/aplicatie generate de probleme tehnice 

http://www.orange.ro/techabreak/colonizarea
http://www.orange.ro/techabreak/colonizarea
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sau alte evenimente care sunt in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita. 
 
In situatia in care Concursul este intrerupt/suspendat Organizatorul va acorda premiul castigatorului desemnat 
pana la data suspendarii sau intreruperii, in conformitate cu prezentul Regulament. 
 
Orice modificare adusa prezentului Regulament va fi autentificata de catre notarul public si va face parte 
integranta din acest Regulament. Modificarile urmeaza sa produca efecte la data publicarii lor pe pagina de 
internet a Organizatorului, in sectiunea dedicata Concursului. 
 
Publicitate 
 
Prezentul Regulament de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, la oricare 
dintre sediile sau magazinele proprii ale Organizatorului sau poate fi consultat pe site-ul oficial al 
Organizatorului, pe adresa www.orange.ro/techabreak/colonizarea, in sectiunea dedicata Concursului, pana la 
data de 30 septembrie 2018.  
Participarea la Concurs implica acordul Participantilor castigatori ca numele lor sa poata fi publicate si utilizate 
gratuit de catre Organizator in orice materiale publicitare. 
Participantii castigatori ai excursiei la NASA si ai celor 6 telefoane Samsung vor fi afisati pe site-ul dedicat 
Concursului in termen de maximum 2 (doua) saptamani de la data incheierii concursului. 
 
Reclamatii si litigii 
 
Orice reclamatie care are legatura cu desfasurarea Concursului va fi adresata in scris Organizatorului, la 
adresa sediului social specificata in prezentul Regulament, in termen de 5 (cinci) zile de la data la care s-a 
produs evenimentul reclamat. 
 
Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in 
cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din 
Bucuresti. 
 
Taxe, impozite si alte cheltuieli 
 
Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre 
castigatori, in conformitate cu Titlul III din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile 
ulterioare, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu acestea revenind in 
exclusivitate castigatorilor. 
 
Prin simpla participare la Concurs, Castigatorii declara ca sunt de acord cu mecanismul de impozitare aplicat 
de Organizator. 
 
Orange Romania S.A. 
 
Adrian Panuta 
Sales&Distriburion Director ____________________ 
 

http://www.orange.ro/techabreak/colonizarea

