
1. Organizatorul Concursului
Concursul din perioada 10 - 30 iulie 2017 este organizat de Pangram SA, cu sediul social în Reşiţa, Str. 
Timişorii nr.4, jud. Caraş-Severin, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.  J11/1179/1994, CUI RO 
6695683. Concursul se desfășoară conform prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru 
toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modi�ca sau schimba prezentul Regulament 
pe parcursul desfașurării Concursului, dar nu înainte de a anunța modi�carea pe pagina de 
Facebook Monte Banato https://www.facebook.com/montebanato.ro sau pe 
concurs.montebanato.ro.

2. A�șarea prezentului Regulament
Regulamentul va � a�șat pe toată perioada derulării Concursului pe pagina o�cială de Facebook 
Monte Banato https://www.facebook.com/montebanato.ro și pe concurs.montebanato.ro.

3. Aria de desfășurare a Concursului
Prezentul Concurs se desfășoară pe pagina o�cială de Facebook Monte Banato 
https://www.facebook.com/montebanato.ro și pe concurs.montebanato.ro.

4. Durata Concursului
Perioada de desfășurare a Concursului este 10 - 30 iulie 2017.

5. Mecanismul Concursului
Pentru a intra în concurs, participanții trebuie să acceseze  pagina dedicată acestuia și să dea like 
paginii de Facebook Monte Banato. În continuare, aceștia trebuie să ghicească cele 4 rețete din 
aplicație, având ca indicii ingredientele de bază din care acestea sunt preparate. Cei care le ghicesc 
pe toate, intră automat în concurs. Cei care nu reușesc să ghicească toate rețetele, pot reveni a doua 
zi în aplicație, având șansa de a se număra printre câștigători.

La �nalul concursului vor � desemnați 20 de câștigători.
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6. Premiile oferite
Câștigătorii vor primi câte un pachet cu următoarele premii:

- 1x Spaghetti cu ou 400g
- 1x Penne cu ou 400g
- 1x Tagliatelle 200g
- 1x Ravioli cu brânză 250g
- 1x Tortellini ciuperci 250g
- 1x Cus-cus 250g
- 1x Tăiței cu ou 400g

7. Alegerea câștigătorilor
Alegerea câștigătorilor se va realiza în mod aleatoriu, prin intermediul site-ului random.org, în data 
de 31 iulie 2017.

8. Anunțarea  câștigătorilor
Anunțarea câștigătorilor va avea loc în data de 31 iulie 2017, pe pagina o�cială de Facebook Monte 
Banato https://www.facebook.com/montebanato.ro

9. Con�dențialitatea datelor
Participanţii la Concurs sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor 
și condiţiilor prezentului Regulament. Prin comunicarea datelor personale în modalităţile indicate în 
mod expres prin Regulament, participanţii la Concurs își exprimă acordul expres și neechivoc, ca 
datele lor personale să intre în baza de date a Organizatorului.
 
Organizatorul nu condiţionează participarea la Concurs de exprimarea acestui acord. În cazul în care 
participanţii nu sunt de acord cu prelucrarea acestor date, Organizatorul nu va face alte demersuri 
ulterioare în acest sens. 


