
Regulamentul oficial al concursului ''Italia cu Ryanair by ExTraViTa''

Prezentul regulament ofera celor interesati informatii cu privire la desfasurarea 
campaniei organizate online, la nivel national si sub forma unui concurs cu 
premii, in cadrul blogului www.extravita.ro a organizatorului acestei campanii, 
dupa cum este precizat mai jos:

SECTIUNEA I: ORGANIZATORUL CONCURSULUI
Organizatorul concursului Italia cu Ryanair by ExTraViTa, denumit in continuare 
Concursul este blogul www.extravita.ro, prin Mirela Surghie, proprietar. 
Regulamentul oficial al Concursului este disponibil oricarui solicitant, in mod 
gratuit, pe intreaga durata de desfasurare a acesteia in format electronic, prin 
accesarea adresei web www.extravita.ro.

SECTIUNEA 2. DURATA CONCURSULUI SI LOCUL DE DESFASURARE
Concursul se va desfasura pe blogul www.extravita.ro in perioada 2-
16.10.2015 pana la ora 10:00 dimineața. 

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE
Se pot inscrie si pot participa la Concurs persoanele fizice, denumite in 
continuare Participanti, care au domiciliul sau resedinta in Romania si care la 
data inscrierii in Concurs au implinit varsta de 18 ani.

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI
Participantii trebuie sa acceseze postarea aferenta concursului ''Italia cu 
Ryanair by ExTraViTa'' si sa lase un comentariu, in care vor alege una dintre 
cele 3 destinatii propuse ca premiu: Bucuresti OTP - Bologna, Bucuresti OTP 
-Milan Bergamo sau Bucuresti OTP - Roma Ciampino, alegere insotita de 
expunerea motivului pentru care particicpantul doreste sa viziteze respectiva 
destinatie. Expunerea poate fi oricat de scurta sau de lunga doreste 
participantul si nu va influenta acordarea premiului.  
Campania concursului este valabila pana la data de 16 octombrie 2015, ora 
10.00. Ulterior, utilizand serviciul site-ului www.random.org va fi selectat un 
castigator si anuntat pe websiteul www.extravita.ro prin actualizarea postarii 
dedicate concursului. 

SECTIUNEA 5. PREMIUL CONCURSULUI
In urma Campaniei concurs se va desemna un singur castigator care va intra in 
posesia a 2 bilete de avion dus intors pe ruta aleasa de castigator prin 
comentariul postat la articol, asa cum este specificat in sectiunea 4, 
Mecanismul Concursului. 
Castigatorul va primi un voucher pe baza caruia vor fi emise cele 2 bilete de 
avion. Biletele de avion includ toate taxele de aeroport si taxele de procesare 
aferente, cate doua bagaje de cabina gratuite pentru fiecare pasager si restul 
serviciilor gratuite aplicabile in orice zbor operat de catre compania Ryanair. 

ALTERNATIVELE PRMIULUI
Castigatorul Premiului nu are posibilitatea de a primi contravaloarea in bani sau 
alte obiecte in schimbul acestora si nici nu poate solicita modificarea 
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parametrilor Premiului. 

TERMENI SI CONDITII APLICABILE PREMIULUI
Biletele de avion trebuie emise pana pe data de 15.11.2015. 
Zborurile vor fi efectuate pana pe data de 15.03.2016, excluzand perioada 
21.12.2015 – 10.01.2016. 
Toate tarifele, platile si taxele administrative privitoare la aceste zboruri vor fi 
platite de catre Ryanair.  
Pasagerii trebuie sa aiba peste 18 ani
Zborurile nu sunt transferabile.Nu se va da contravaloarea biletelor de avion si 
nu se pot efectua schimbari. 
Rezervarile trebuie comunicate prin email la adresa promotions@Ryanair.com 
nu mai tarziu de 25 de zile calendaristice de la anuntarea castigului. 
Ryanair va rezerva locurile solicictate sau poate oferi alternative in functie de 
datele/rutele disponibile.
Ryanair nu poate garanta ca locurile vor fi disponibile pentru zborul solicitat, 
chiar daca zborul respectiv face obiectul unei vanzari promotionale. 
Aceste zboruri nu pot fi folosite in timpul perioadelor de varf, incluzand dar nu 
limitandu-se la. Vacantele scolare, vacantele bancare si vacantele publice – 
vedeti mai jos perioadele in care nu se poate solicita un zbor. 
Periada calatoriei: calatoria este permisa numai in zilele de Luni pana Joi si 
Sambetele (in functie de disponibilitate). 
Pasagerii sunt de acord sa se conformeze cu toti termenii si conditiile de 
calatorie Ryanair (vedeti pe www.Ryanair.com). 
O adresa de mail valida pentru fiecare pasager trebuie sa fie specificata cand 
se va solicita rezervarea zborului. Ryanair nu poate efectua o rezervare fara o 
adresa de mail valida. 
Plata tuturor taxelor trebuie sa fie realizata in momentul rezervarii. 
Nicio rezervare nu va fi efectuata pana cand plata nu va fi total autorizata. 
O rezervare nu este confirmata pana cand pasagerul nu primeste un email de 
confirmare din partea Ryanair. Ryanair nu va fi responsabil de erorile de livrare 
a emailurilor. 
Este obligatoriu ca toti pasagerii sa efectueze formalitatile de check-in online. 
Bagajele de cala trebuie sa fie rezervate in avans. Va rugam vizitati 
www.Ryanair.com pentru detalii/taxe. 
Toate serviciile optionale pe care pasagerii doresc sa le cumpere, precum bagaj 
de cala, loc rezervat, imbarcare prioritara, etc. trebuie sa fie achitate total de 
catre pasager prin serviciul Manage My Booking disponibil pe webbsiteul 
Ryanair.com. 

SECTIUNEA 6.VALIDAREA, REVENDICAREA SI PRIMIREA PREMIULUI
Utilizand serviciul site-ului www.random.org va fi selectat un singur castigator 
care va fi premiat cu 2 bilete dus-intors din Bucuresti catre destinatia aleasa, 
conform specificatiilor din sectiunea 5, Premiile Concursului. Castigatorul va  fi 
anuntat pe pagina www.extravita.ro. 
Castigatorul concursului desemnat conform celor mentionate va fi contact prin 
intermediul unui mesaj pe pe adresa de email furnizate de acesta la momentul 
inscrierii in concurs. Contactarea castigatorului va avea loc in aceeasi zi in care 
numele acestuia va fi afisat pe pagina www.extravita.ro, in cadrul postarii 
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referitoare la concurs. 
In cazul in care castigatorul nu raspunde mail-ului/mesajului trimis de 
organizator prin care este anuntat ca a fost desemnat castigator in termen de 
2 zile de la data la care a fost contactat, premiul nu i se va mai acorda.  

Termenul de 2 zile reprezinta un termen de decadere. In consecinta, in cazul in 
care castigatorul nu raspune mail-ului/mesajului Organizatorului pentru 
revendicarea premiilor in termenul mentionat, pierde dreptul de a primi 
premiul. Odata instiintat, castigatorul trebuie sa trimita un email catre 
organizator in care sa isi exprime acordul cu privire la acceptarea premiului. 
In cazul in care castigatorul nu poate intra in posesia premiului din motive care 
nu tin de organizator, acesta va fi inlocuit cu prima rezerva aleasa şi aşa mai 
departe, pana la desemnarea unui nou Caştigator. Caştigatorul nu va putea sa 
ofere premiul altei persoane sau sa solicite schimbarea premiului in niciun fel. 
Organizatorul nu ofera contravaloarea premiilor in bani. in cazul in care nici 
Caştigatorul desemnat şi niciunul dintre participanţii aleşi ca şi rezerve nu 
indeplineşte condiţiile menţionate in prezentul Regulament şi nu poate fi 
validat, Organizatorul işi rezerva dreptul sa acorde Premiul unuia dintre 
Participanţii ramaşi dupa propriile considerente. 

In cazul in care Organizatorul constata ca persoana desemanta drept castigator 
nu a indeplinit si/sau nu a respectat oricare dintre conditiile stipulate de 
prezentul Regulament Oficial, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda 
sau retrage oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara ca 
Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator.
Organizatorul nu va acorda nicio despagubire in bani sau alte beneficii 
potentialilor castigatori care nu respecta sau nu intrunesc intocmai cerintele 
Regulamentului Oficial al Concursului.

SECTIUNEA 7.CONFIDENTIALITATEA DATELOR
Prin inscrierea si participarea in Concurs, Participantii declara ca accepta 
neconditionat prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor 
rezultate in urma participarii la concurs sa fie  utilizate de catre Organizator, 
personal in contextul organizarii si desfasurarii Concursului. Astfel, Participantii 
sunt de acord ca datele lor personale sa fi utilizate de catre Organizator, in 
conditiile legii, dupa cum urmeaza:
- in scopul validarii Castigatorului
- precum si in scopul atribuirii efective a premiilor catre Castigator;
Participantilor la Concurs le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 
677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal si libera circulatie a acestor date.
Datele cu caracter personal furnizate prinn participarea la acest concurs nu vor 
fi stocate sau folosite de catre organizator sau de catre terti in scopuri 
publicitare sau de alta natura. 

SECTIUNEA 8.TAXE SI IMPOZITE
Organizatorul nu este responsabil pentru eventualele cheltuieli suplimentare 
legate de Campanie pe care castigatorul le-ar putea suporta. 



SECTIUNEA 9. INTRERUPEREA/INCETAREA CONCURSULUI
Concursul va inceta la incheierea perioadei prevazute la Capitolul 2, Durata 
Campaniei. De asemenea, Concursul va putea fi intrerupt ori incetat prin 
decizia unanima a Organizatorului, insa nu inainte de a instiinta publicul prin 
afisarea anuntului pe websiteul www.extravita.ro. 

SECTIUNEA 10. REGULAMENTUL CONCURSULUI
Regulamentul Oficial poate fi consultat gratuit pe intreaga durata a Concursului 
pe websiteul www.extravita.ro .

SECTIUNEA 11. LITIGII
Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti se vor rezolva pe cale 
amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate 
de catre instantele judecatoresti romane competente.
Legea aplicabila oricarei activitati intreprinse in legatura cu organizarea si 
desfasurarea Concursului este legea romana.

Organizator
www.extravita.ro

Contact: pentru orice detalii referitoare la acest concurs puteti sa trimiteti o 
solicitare la adresa de email extravita.experience@gmail.com. 
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