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REGULAMENTUL CONCURSULUI 
 

Bookfest Junior 2022 te premiază cu 100 de cărți! 

 
 

1. DENUMIREA ŞI ORGANIZATORUL CONCURSULUI 
 
   1.1. Concursul va fi promovat în mod public sub sloganul „Bookfest Junior 2022 te premiază 
cu 100 de cărți !”, iar în prezentul regulament va fi denumit în mod generic “Concursul”. 

   1.2. Organizatorul Concursului este: 
1.2.1. ASOCIATIA EDITORILOR DIN ROMANIA, numită în continuare AER, cu 
sediul social in Calea Plevnei nr. 96, bl. 10D.1, sc A, et 7, ap 20, 010237, Sector 1, 
Bucureşti, având Cod Unic de Inregistrare 9833667, contul nr. RO15 BACX 0000 0018 
1551 5000, deschis la Unicredit – Sector 1 Bucureşti, telefon 021.311.06.50, fax 
021.311.59.41, reprezentata prin Mitrica Mihai, in calitate de Director Executiv 

denumită în continuare în prezentul contract, în mod colectiv, “Organizatorul”, respectiv 
A.E.R. 
1.2.2. Partenerii A.E.R. pentru Bookfest Junior 2022 – Editura Arthur, Editura Booklet 
Ficiton, Editura Cartier, Editura Casa, Editura Cartea Copiilor, Editura  Cartex, 
Editura Corint Junior, Curtea Veche Publishing, Editura Diana, Editura 
Humanitas/Humanitas Junior, Editura Litera/ Litera Mică, Editura 
Nemira/Nemi, Editura NICULESCU, Editura Paralela 45, Editura Trei/Pandora M, 
Editura Polirom/Polirom Junior, Editura Vellant și Editura Timpul – vor oferi cele două 
premii a câte o sută de cărți participanților la Tombola Bookfest Junior 2022. 

   1.3. Participanţii la concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului 
oficial al Concursului, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare Regulament 
Oficial). 
   1.4. Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile 
din România. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul 
Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de 
prezentare a acestor modificări/schimbări pe site-ul www.bookfest.ro. 
 
2. DREPTUL DE PARTICIPARE 
 
2.1. Campania este organizată şi se desfăşoară cu ocazia Bookfest Junior 2022, în perioada 1 
– 5 iunie 2022, în standul Bookfest Junior, la Romexpo, Pavilionul B2. La acest concurs pot 
participa toate persoanele fizice cu rezidenţa în Romania, care au împlinit vârsta de cel puţin 
14 ani, mai puţin angajaţii partenerilor evenimentului, precum şi a rudele lor până la gradul 
III inclusiv. Pentru copiii sub 14 ani, pe talon, va fi trecut numele părintelui sau tutorelui, 
alături de datele lui de contact. 
2.2. La semnarea procesului verbal de acceptare a premiului, câştigătorul va declara pe 
propria răspundere că nu este angajat sau rudă de gradul III inclusiv a unui din angajaţii 
companiilor menţionate anterior. 
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3. PERIOADA DE DESFĂŞURARE 
 
Concursul se va desfăşura începând cu data de 1 iunie şi până la data de 5 iunie 2022, cu 
ocazia Bookfest Junior 2022, organizat de A.E.R. la Romexpo. Înscrierile în concurs se vor 
opri la data de 5 iunie, ora 13.00. Orice participant care încearcă să se înscrie dupa această 
dată nu va fi luat în considerare. 
 
4. MECANISMUL CONCURSULUI 
 
4.1. Pentru a participa la concurs, participanţii trebuie să completeze talonul de concurs care 
este atasat pliantului ce conţine programul Bookfest Junior 2022, precizând numele complet, 
un mijloc de contact (telefon sau e-mail). Un participant poate completa un singur talon pe 
durata desfăşurării concursului. În cazul copiilor sub 14 ani, părintele sau tutorele trebuie să-
şi completeze numele complet si datele de contact. 
4.2. Vor fi luate în considerare doar taloanele completate corect depuse în urna din standul 
Bookfest Junior, de la Romexpo, pe parcursul Bookfest Junior 2022, în perioada 1 iunie  –  5 
iunie 2022, ora 13, când urna va fi sigilată, urmând ca extragerea celor 2 câştigători să fie 
făcută duminică, 5 iunie 2022, ora 16.00, în standul Colțul de lectură Bookfest Junior, 
pavilionul B2, de la Romexpo. 
4.3. Taloanele vor fi verificate de reprezentanţii A.E.R., în vederea validării. Nu vor fi luate 
în considerare taloanele incomplete. 
 
5. DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORULUI 
 
5.1. Câştigătorii celor două premii vor fi desemnaţi prin tragere la sorţi a taloanelor 
completate de fiecare participant şi validate conform procedurii descrise anterior, dintr-o urna 
special amenajată la standul Organizatorului din cadrul Bookfest Junior 2022, în data de 5 
iunie 2022.  
5.2. La tragerea la sorţi vor participa reprezentanţii A.E.R. şi câte un reprezentat al fiecărui 
partener menţionat mai sus, precum şi un martor asistent, ales aleatoriu din publicul care 
asistă la tragere, care va verifica faptul că urna era sigilată înainte de extragere şi că în ea se 
află taloane cu numere/nume diferite, iar ulterior va asista la extragerea taloanelor  
câştigătoare, de către un reprezentant al Organizatorului, semnând la final procesul verbal de 
desemnare a celor trei câştigătorii. 
5.4. Cei doi câştigători vor fi anunţaţi la Bookfest 2022, cu ocazia extragerii, precum şi pe 
site-ul www.bookfest.ro, în pagina dedicată Concursului, timp de 30 de zile de la data 
extragerii. 
5.5. În cazul în care câştigătorul nu este prezent la tragerea la sorţi, premiul trebuie să fie 
revendicat de către acesta la adresa de e-mail: bookfest@aer.ro în termen de 30 de zile 
calendaristice de la data de 5 iunie 2022, în caz contrar pierzându-se orice drept asupra 
premiului. 
5.6. Pentru intrarea în posesia premiului, câştigătorii vor semna obligatoriu un proces verbal 
de acceptare a premiilor, în termenul menţionat la punctul precedent.  
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6. PREMIILE

6.1. Cele două premii ale Concursului constau în: câte o sută de cărți oferite celor doi 
câștigători prin tragere la sorți de către editurile participante la Bookfest Junior 2022. 

6.2. Premiul nu se compensează în bani, 

7. INFORMAREA PARTICIPANŢILOR

Prezentul Regulament stă la dispoziţia oricărei persoane sau autorităţi interesate, fiind 
publicat pe adresa www.bookfest.ro. Participarea la concurs implică obligativitatea 
respectării prevederilor prezentului Regulament Oficial. 

8. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

8.1. Organizatorul concursului este înregistrat în Registrul Operatorilor de Date cu Caracter 
Personal sub nr. 17195 şi garantează respectarea drepturilor tuturor participanţilor, în 
conformitate cu prevederile legale privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cuprinse în principal, dar fără a 
se limita la aceasta, în Legea nr. 677/2001 cu modificările şi completările ulterioare. 
8.2. Datele solicitate de Organizator, respectiv numele complet, adresa de domiciliu, date de 
contact (telefon/e-mail) şi cod numeric personal, sunt prelucrate strict în scopul validării 
participării la concurs şi a acordării premiului Concursului, în eventualitatea desemnării drept 
câştigător, a persoanei ale cărei date sunt prelucrate. Din datele prelucrate, vor fi făcute 
publice doar numele şi localitatea de domiciliu ale câştigătorului Concursului, precum şi o 
fotografie a acestuia, în vederea asigurării transparenţei şi a certificării corectitudinii 
desfăşurării Concursului.  

9. ÎNCETAREA CONCURSULUI

Prezentul Concurs poate înceta înainte de data menţionată la punctul 3 numai în cazul 
apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră conform legislaţiei în vigoare, inclusiv în 
cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua 
prezentul Concurs. 

10. LITIGII
11.1. Eventualele reclamaţii legate de derularea concursului se vor putea trimite pe 
următoarea adresă: ASOCIATIA EDITORILOR DIN ROMANIA, Calea Plevnei nr. 96, bl. 
10D.1, sc A, et 7, ap 20, 010237, Sector 1, Bucureşti până la data la care acest regulament 
produce efecte. După această dată, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio 
contestaţie. 
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