Concursul „Mirunette Summer Camps” este organizat de SC Mirunette Education SRL, denumita in
continuare Organizator. Mirunette Education are sediul in Bucuresti, Str. Valeriu Braniste nr. 37-39, etaj 1,
ap. 3, cam. 3, sector 3, cod postal 030715 si codul unic de inregistare RO35318857.

Tema concursului este postarea unei fotografii din locul preferat sau / si locul cu cea mai placuta amintire
dintr-una din taberele organizate de Mirunette Education, in perioada Iulie – August 2022.
Participantii ale caror fotografii aduna cele mai multe like-uri (un numar egal cu sau mai mare decat 150),
pe unul din canalele social media: Facebook SAU Instagram, vor avea sansa sa castige unul dintre premiile
oferite de catre organizator.
Pentru a intra in concurs, postarea cu fotografia trebuie sa contina in descriere hashtag-ul
#mirunettesumercamps.

Concursul se adreseaza tuturor participantilor in taberele de grup organizate de Mirunette Education in
lunile Iulie-August 2022 in SUA, Marea Britanie si Spania.

Participantii trebuie:
1. Sa participe intr-o tabara de grup organizata de Mirunette Education in SUA, Marea Britanie si
Spania in perioada Iulie – August 2022.
2. Sa aiba un profil personal de Facebook sau Instagram (cu exceptia celor cu varste sub 13 ani sau
celor care din motive independente nu pot avea un cont de Social Media – pentru acesti participanti
se vor accepta conturile de Facebook sau Instagram ale unuia dintre parinti).
3. Sa aiba un profil de Facebook SAU Instagram public si postarea cu fotografia sa fie publica.
4. Sa foloseasca obligatoriu in descrierea fotografiei hashtag-ul #mirunettesumercamps.
5. Sa stranga un numar minim de 150 de like-uri pentru a intra in concurs.
6. Persoana care posteaza trebuie sa dea like paginii de Facebook Mirunette Education sau sa
urmareasca (follow) contul de Instagram Mirunette Education
7. Sa nu includa postarea cu fotografia in nici o campanie platita de tip ad sau boost post. Se vor
accepta doar like-uri organice.
8. Sa posteze o fotografie cu sine dintr-un loc real, din tabara Mirunette in care participa in perioada
Iulie – August 2022.
Departajarea participantilor se va face conform numarului de like-uri de pe una din platformele de social
media (Facebook SAU Instagram). Like-urile nu se vor cumula in cazul in care fotografia este postata
pe ambele canale de social media.
Nota: Nerespectarea conditiilor de eligibilitate atrage dupa sine descalificarea din concurs.

Concursul se va desfasura online pe platformele de social media Facebook si Instagram.

Concursul se va desfasura in perioada Iulie – Septembrie 2022.



2 x Echipamente tehnologice in functie de disponibilitate (camera video Insta360, casti wireless,
tablete, etc).



1 x Bilet de avion pentru o tabara de grup in strainatate in vara anului 2023.



2 x Reducere de 10% pentru o tabara de grup Mirunette in vara anului 2023.



10 x Carti de la Editura Humanitas.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a ajusta premiile in functie de disponibilitate.

Participarea la concurs constituie acordul implicit al copiiilor si parintilor acestora ca numele si fotografiile
cu acestia sa poata fi facute publice si utilizate gratuit in materiale foto, video si audio de catre organizator
si partenerii acestuia.articipantii la concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului
concursului, publicat pe site-ul organizatorului www.mirunette.ro.
Participarea la acest concurs este gratuita. Inscrierea se va face exclusiv prin postarea unei fotografii din
tabara cu participantul pe unul din canalele de social media (Facebook SAU Instagram), folosirea hashtagului #mirunettesummercamps in postare si atragerea unui numar minim de 150 de like-uri.
Concurenţii au obligaţia sa consulte permanent site-ul organizatorului, www.mirunette.ro pentru a fi la
curent cu eventualele modificari de program, regulament, premiere sau organizare privind concursul.

Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/ 2001 privind protectia datelor personale
obtinute pe durata concursului si se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale
participantilor/castigatorilor la concurs si sa le utilizeze conform Regulamentului de concurs si a legislatiei
in vigoare.
In conformitate cu legislatia in vigoare, Organizatorul este obligat sa faca publice numele castigatorilor si
premiile acordate in cadrul acestui concurs.
Datele personale obtinute in concurs vor fi utilizate conform acordului oferit de fiecare participant odata cu
inscrierea in concurs.
Rezultatele obtinute si numele castigatorilor vor fi publicate pe site-ul Organizatorului www.mirunette.ro si
in orice alte medii de publicitate considerate de acesta si partenerii sai ca mijloc de promovare.

