
 

„Marea relaxare după simulare” 
 
CONDIȚII SPECIFICE  
Concursul „Marea relaxare după simulare”, denumit în continuare „Concurs”, este oferit de SOFTWIN, o 
societate cu sediul punctului de lucru în București, Str. Dimitrie Pompeiu, nr. 10 A, Cladirea Conect 1, 
Etaj 1, Sector 2, București, 020337, înregistrată la Registrul Comertului București sub nr. J40/11207/1991 
, cod de identificare fiscală R1569706 , reprezentată legal de dl. Florin Talpeș - Director General, 
denumită în continuare SOFTWIN.  
 
A.1. PERIOADA CONCURSULUI  
Perioada de desfăşurare a Concursului („Perioada Concursului”) este cuprinsă între 27 aprilie 2017,  
ora 18:00 (GMT +2) și 11 mai  2017, ora 18:00 (GMT +2).  
 
A.2. TERITORIU: România  
 
A.3. ÎNSCRIERE  
In vederea inscrierii in Concurs, participantii vor parcurge urmatoarele etape:  
Cumpara oricare din pachetele de pregatire ExamenulTau si vor intra automat in tragerea la sorti. 
Pagina web a Concursului: http://www.examenultau.ro/campanie  

 
 
A.4. MECANISMUL CONCURSULUI  
1. Cumpara o licenta ExamenulTau: romana, matematica sau romana si matematica, valabile 1 sau 2 ani 
scolari, in perioada indicata.  
2. Intra automat in tragerea la sorti.  
3. Se vor extrage 5 castigatori aleatoriu.  
 
A.5. INFORMAȚII PRIVIND PREMIIILE  
5 locuri în tabăra internațională de engleză organizată de S.C. DANANDRE S.R.L. cu sediul în  
PIATRA ȘOIMULUI, județul NEAMT, cu adresa Strada principală nr. 890, înregistrată la  
Registrul Comerțului cu Nr. J27/475/2001 Cod fiscal RO14297735, reprezentată legal prin dl.  
Dan Tabarnac, în calitate de administrator.  
Perioadă tabără: 06 – 12 August 2017  
Locație: Voroneț, Gura Humorului, Jud. Suceava  
 
Program tabără:  
 

1. CURSURI DISTRACTIVE DE LIMBA ENGLEZĂ;  

2. 3 EXCURSII cu INTRĂRILE INCLUSE în prețul taberei la obiectivele turistice:  

- la COMPLEXUL TURISTIC ARINIȘ unde vom merge la PISCINĂ și TIROLIANĂ;  

- la SALINA CACICA;  

- la SUCEAVA, unde vom vizita CETATEA DE SCAUN A LUI ȘTEFAN CEL MARE, MUZEUL SATULUI 
BUCOVINEAN, MUZEUL CIPRIAN PORUMBESCU și MĂNĂSTIREA VORONEȚ.  

3. JOCURI: paintball, airsoft, tir cu arcul, water games, quiz, musical chairs și multe altele;  

4. CONCURSURI: dans, karaoke, desen, miss and mister tabără, fashion, riddle competition;  



5. CAMPIONATE: fotbal, paintball, baschet, tenis de masă și înot;  

6. CURSURI DE PICTURĂ cu EXPOZIȚIE ÎN INCINTA TABEREI;  
7. FOC DE TABĂRĂ și BARBECUE;  

8. FESTIVITATE DE PREMIERE (diplome și medalii) pentru participările la activitățile din cadrul 
programului nostru.  
 
Preţul taberei este de 1120 lei, oferit gratuit de catre SOFTWIN n, și include masa și cazarea pentru 7 
zile, cele 3 excursii, transportul de la Gara Gura Humorului până în tabără și toate activitățile specificate 
mai sus.  
 
A.6. ALEGEREA CÂȘTIGĂTORULUI  
Desemnarea câștigătorilor premiilor oferite se va face la sfârșitul Perioadei Concursului, după  
cum urmează: Prin tragere la sorți la sediul SOFTWIN.  
Tragerea la sorți va avea loc pe 12 mai 2017.  
Câștigătorii vor fi notificați de SOFTWIN prin adresa de e-mail utilizată pentru a participa la Concursin 
maxim 2 zile de la data desemnarii sale. 
Daca in termen de 5 zile, castigatoriul nu va raspunde la e-mail organizatorului,  se va alege alt 
castigator, iar ciclul se repeta pana la validarea unui castigator.  
Pentru validarea castigarii premiilor, castigatorii persoane fizice vor  trebui sa raspunda la emailul trimis 
pe adresa pe care acestia au declarat-o pentru participare. 
 
A.7 PARTICIPANTII  MINORI SI PERSOANE LIPSITE DE CAPACITATE    

In cazul in care câstigatorul unui premiu este minor (cu vârsta sub 18 ani) sau este o 
persoana lipsita de capacitate de exercitiu, acesta este indreptatit sa intre in posesia premiului 
numai prin intermediul parintelui sau al tutorelui sau legal. Aceasta presupune si semnarea de 
catre parinte sau tutore a unei declaratii date cu incuviintarea autoritatii tutelare daca este 
cazul potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgând din 
acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura 
legate de premiul respectiv si de participarea minorului la prezenta campanie. 
Prezenta este guvernată de prevederile cuprinse în „Termeni și condiții generale”, prezentate în mod 
gratuit oricărui solicitant (și/sau participant) pe pagina web a site-ului www.examenultau.ro .  
În cazul în care Concursul încetează din cauza falsificării sau a dificultăților tehnice înainte de data de 
expirare, se va posta o notificare pe site-ul www.examenultau.ro .  
Contestatiile se depun in termen de 7 zile lucratoare de la data extragerii, in scris,  la sediul SC SOFTWIN 
SRL cu sediul in Str Dimitrie Pompeiu, nr. 10 A, Cladirea Conect 1,  Etaj 1, Sector 2, Bucuresti, 020337.   
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