
Regulament Concurs 

 

Quizz “Misterul Familiei Hunter” 

 

 

1. ORGANIZATORUL si MANDATARUL CONCURSULUI 

 

Organizatorul acestui concurs este Viacom International Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, 

avand adresa 1113 Budapesta, Bocskai út 134-146.  

Date de inregistrare fiscala: CUI Cg. 01-09-945615 

 

Mandatarul, desemnat de Organizator, sa reprezinte interesele acestuia este Freeroad SRL, 

identificat prin CUI 25026758, J40/1126/2009, cu punctul de lucru in Bucuresti, Sector 1, Str. 

Aviator Dumitru Darian 3. 

 

 

 

2. REGULAMENT CONCURS. 

 

2.1. Drept de participare  

Se pot înscrie în vederea participării la concurs numai persoanele fizice, inregistrati in platforma 

TPU.ro.  

 

Nu sunt eligibile pentru a participa la campanie persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, 

întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, asociațiile, fundațiile, organizațiile non-profit, 

precum și orice alte forme de organizare similare, precum și salariaţii Organizatorului, și/sau ai 

societăţilor implicate în organizarea Campaniei.  

 

2.2. Condiții de înscriere si reguli de participare. 

Pentru ca înscrierea să fie valabilă participantul trebuie sa se logheze in contul de TPU sau daca nu 

are unul, sa isi creeze unul aici https://www.tpu.ro/quiz-uri/register si sa completeze corect (in 

proportie de 100%) Quizul “Misterul Familiei Hunter”. 

 

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. 

 

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

anunţa public participanţii. 

 

 

2.3. Modalități de înscriere 

Pentru a se înscrie participanții trebuie sa fie inregistrati in platforma TPU.ro, sa raspunda la toate 

intrebarile din Quizz-ul “Misterul Familiei Hunter”, ce poate fi gasit aici https://www.tpu.ro/quiz-

uri/misterul-familiei-hunter/ 

 

2.4. Durata concursului 

Perioada de desfășurare a concursului este 14.05.2018 – 31.05.2018.  

 

2.5. Mecanismul concursului 

a. Pentru a se înscrie în concurs, utilizatorul cu drept de participare trebuie să acceseze pagina  

https://www.tpu.ro/quiz-uri/misterul-familiei-hunter/  

https://en.wiktionary.org/wiki/korlátolt_felelősségű_társaság
https://www.tpu.ro/quiz-uri/register
https://www.tpu.ro/quiz-uri/misterul-familiei-hunter/


 

b. Utilizatorul va completa quizul Misterul Familiei Hunter. Premiile puse in joc vor fi castigate de 

utilizatorii care au obtinut cele mai multe puncte la quiz in perioada mai sus mentionata. 

 

*In cazul unui baraj, premiile vor fi oferite si utilizatorilor care au acelasi punctaj (daca se afla in 

top 15) 

 

c. Cum castigi puncte? 

Punctajul minim de participare se obtine completand integral 1 (un) Quiz la care s-a obtinut un 

rezultat corect in proportie de 100%. Primesti minimum 10 puncte pentru 1 Quizz cu rezultat 100% 

corect. 

La punctajul minim obtinut, se acorda urmatoarele bonusuri de departajare, dupa cum urmeaza: 
- Prin completarea consecutiva a mai multor Quizz-uri 100% corect, punctajul acordat creşte cu 2 

puncte, până la un maxim de 20 de puncte (cate 2 puncte suplimentare pentru fiecare Quizz, dar nu mai 

mult de 10 Quizz-uri) 

- La fiecare 10 quiz-uri completate neconsecutiv, cu rezultat 100% corect, se mai acordă încă un 

bonus de 50 de puncte 

- Primeşti 150 de puncte bonus dacă ai completat consecutiv cele mai multe Quizz-uri cu rezultate 

de 100% corect 

- Primeşti cate 60 de puncte bonus pentru fiecare cel mai rapid Quizz completat in proportie de 

100% corect, dupa ce ai completat in proportie de 100% corect minim 100 de quizz-uri. 

 

2.6. Premiile 

Premiile constau in 15 pachete ce contin fiecare cate: 1 rucsac, 1 frisbee, 1 calculator de masa, 1 

selfie stick, 1 pistol cu apa, 1 portofel, 1 pereche de casti pentru telefon. In final vor fi desemnati 15 

castigatori care vor primi cate 1 pachet. 

 

Premiile nu pot fi convertite în bani. 

 

2.7. Desemnarea câștigătorului 

Câștigătorii vor fi desemnați cu ajutorul clasamentului (topului). Primii 15 utilizatori care au 

acumulat cele mai multe puncte la Quizul “Misterul Familiei Hunter” vor castiga fiecare cate un 

pachet. 

 

2.8. Acordarea premiului 

Premiile vor fi distribuite prin serviciile de curierat de catre Mandatar, in termen de 45 de zile de la 

anuntarea in mod public a castigatorilor. 

 

Pentru a intra în posesia premiului, fiecare câștigător desemnat trebuie să trimită datele de contact 

(nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon si adresa de expediere) la adresa de e-mail  

contact@tpu.ro. 

 

Dacă acei castigatori desemnati, nu vor confirma telefonic sau prin intermediul emailului, în termen 

de 7 zile calendaristice de la informarea publica, atunci organizatorul își rezervă dreptul de a-i 

retrage premiul și de a il oferi urmatorului utilizator din clasament (sau top). 

 

2.9 Dispozitii finale 

Toate obligațiile privind desfășurarea concursului revin exclusiv organizatorului. 

 

Mandatarul va avea responsabilitatea de a contacta câștigătorii, de a le trimite acestora premiile și 

de a încheia un proces verbal de predare-primire sau de a obtine o confirmare de primire din partea 

acestora. 

mailto:contact@tpu.ro


Mandatarul se obligă să trimită premiile câștigătorilor în termen de maximum 45 de zile de la 

anunțarea în mod public a câștigătorilor. Acest lucru se va face pe pagina http://www.tpu.ro/quiz-

uri/concursuri 

Dacă unul dintre câștigători nu va îndeplini criteriile de eligibilitate sau se va dovedi a nu avea drept 

de participare, organizatorul își rezervă dreptul de a-i retrage premiul.  

 

Concursul este deschis tuturor participanţilor rezidenţi în România, cu excepţia angajaţilor 

mandatarului si partenerului media, precum şi a membrilor familiilor acestora pana la gradul al IV-

lea. 

 

În cazul constatării folosirii unor conturi de social media special create pentru fraudarea acestui 

concurs, participanţii respectivi vor fi descalificaţi. 

 

Participanții au obligația de a citi, înțelege și respecta regulamentul. În caz contrar vor fi 

descalificați. 

 

 

 

http://www.tpudev4.ro/quiz-uri/concursuri
http://www.tpudev4.ro/quiz-uri/concursuri

