
Regulament concurs Moș Crăciun și TiBebe 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI 

Organizatorul concursului este S.C. Heyadoo Global Services S.R.L., cu sediul 

social în Strada Tudor Arghezi, Nr. 26, Ap 19, Sector 2, București, România .  

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului regulament denumit în 

continuare ”Regulamentul” ce este obligatoriu pentru toți participanții.  

Pe întreaga perioadă a Concursului, S.C. Heyadoo Global Services S.R.L.  ce 

operează brand-ul Moș Crăciun e Online va îndeplini următoarele obligații: 

1. Va pune la dispoziția participanților premiile descrise în cadrul Secțiunii de 

Premii; 

2. Va contacta participanții declarați câștigători în vederea acordării premiilor;  

3. Va presta serviciile către câștigători în calitatea  acestora de beneficiari 

aplicând premiile câștigate în cadrul concursului.  

Organizatorul este absolvit de orice răspundere ulterioară legată de premiile 

acordate câștigătorilor.  
 

SECȚIUNEA 2. DURATA ȘI LOCALIZAREA CONCURSULUI 

Concursul se va desfășura în perioada 16.12.2021  – 19.12.2021 (până la ora 

23:59 pm) pe pagina de Facebook Mos Craciun e online 

https://www.facebook.com/Moscraciuneonline 
 

SECȚIUNEA 3. DREPTURI ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE 

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice și persoanelor juridice din 

România indiferent de naționalitate, rasă, sex sau religie, care au vârsta de cel 

puțin 18 ani împliniți, domiciliul în România și  care respectă condițiile 

prezentului regulament pentru validarea participării.  

Nu pot participa la acest concurs angajați ai Organizatorului, precum și rudele 

de gradul 1 ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare 

integrală, liber consimțită, ș i în afara oricărei constrângeri a prevederilor 

prezentului regulament. Dreptul de participare aparține exclusiv participanților 

ce respectă condițiile impuse de regulament.  

https://www.facebook.com/Moscraciuneonline


Se anulează participarea la concurs participanților care furnizează date sau 

informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor de 

participare. 

În cazul în care un câștigător renunță din diverse motive la premiul câștigat, 

acest premiu va fi direcționat către un participant din lista de rezervă de 

câștigători (5 rezerve) ori, dacă lista de rezervă este utilizată deja, către alt 

participant care a îndeplinit condițiile de participare printr -o nouă extragere. 

Pentru a putea participa la Concurs, participanții trebuie să aibă un cont de 

Facebook. 
 

SECȚIUNEA 4. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE  

Tuturor participanților le sunt garantate drepturile conform cu Legea 677/2001 

pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, 

dreptul de acces la date, dreptul de intervenție,  dreptul de opoziție, dreptul de 

a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.  

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanți la 

înscrierea în concurs exclusiv în scopul anunțării și identificării câștigătorului.  

 

SECȚIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI 

Utilizatorii vor intra în contact cu concursul printr -o postare dedicată pe Pagina 

de Facebook Mos Craciun e online 

https://www.facebook.com/Moscraciuneonline  și prin intermediul campaniilor de 

promovare demarate de către  Mos Craciun e online. 

Acțiunile ce trebuiesc urmate de către utilizatori pentru participare se 

descriu astfel: 

1. Participantul trebuie să dea Like paginii de Facebook  Mos Craciun e online 

https://www.facebook.com/Moscraciuneonline 

https://www.facebook.com/Moscraciuneonline
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2. Participantul trebuie să eticheteze 3 prieteni  (utilizatori) prin comentariu la 

postarea care anunță concursul 

https://www.facebook.com/109471107648579/posts/376475844281436/  

Exemplu de etichetări premise: @ioanaposescu, @ioana posescu 

 

3. Participantul trebuie să dea share (distribuie) la postarea 

https://www.facebook.com/109471107648579/posts/376475844281436/  care 

anunță concursul în pagina sa personală de Facebook. 

Atenție! Nu vor fi luate în considerare share-urile (distribuirile) postării în Story 

(Poveste) din Facebook pentru că nu pot fi identificate pentru validare.  

În cazul în care profilul participantului este privat, lucru ce împiedică validarea 

acț iunii nr. 3 privind share-ul (distribuirea) postării, i se va solicita 

participantului un PrintScreen prin care să dovedească realizarea acțiunii în 

perioada de desfășurare a concursului.  

 

4. Participantul trebuie să completeze formularul concursului din site 

https://moscraciuneonline.ro/concurs-mos-craciun-tibebe/ 

 

SECȚIUNEA 6: PREMIILE CONCURSULUI 

Se vor acorda 10 premii oferite de Spiridușul Moșului TiBebe : 

1. Premiul 1: https://www.tibebe.ro/jucarii -interactive-copii/arcada-carusel-

girafa-somnoroasa-pentru-patutul-bebelusului-tumama-galben.html 

2. Premiul 2: https://www.tibebe.ro/jucarii -interactive-copii/jucarie-

muzicala-cu-sortare-de-forme-ciupercuta-magica-design-amuzant-si-

colorat-verde.html 

3. Premiul 3: https://www.tibebe.ro/jucarii -interactive-copii/jucarie-

interactiva-3in1-cu-toba-cub-educativ-si-labirint-pentru-copii-si-bebelusi-

tumama.html 

4. Premiul 4: https://www.tibebe.ro/jucarii -interactive-bebelusi/toba-

muzicala-cu-luminite-tumama-teddy-bear-peste-45-de-sunete-

educationale-pentru-copii-si-bebelusi.html 
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5. Premiul 5: https://www.tibebe.ro/jucarii -interactive-bebelusi/carticica-

portabila-cu-8-tablite-tumama-pentru-colorant-si-carioci-cosmos-

mov.html 

6. Premiul 6: https://www.tibebe.ro/jucarii -interactive-bebelusi/telefon-

muzical-interactiv-cu-peste-100-de-sunete-educative-pentru-copii-

material-plastic-silicon-varsta-18-luni-lumini-si-sunete-melodii-tumama-

albastru-roz.html 

7. Premiul 7: https://www.tibebe.ro/jucarii -educative/tablita-din-lemn-

calendarul-naturii-6-activitati-design-puisori-limba-romana-30x30-cm-

smartic-multicolor-3904.html 

8. Premiul 8: https://www.tibebe.ro/jucarii -interactive-bebelusi/jucaried-

muzicala-electronica-maracas-cu-zornaitoare-pentru-copii-si-bebelusi-

verde-3638.html 

9. Premiul 9: https://www.tibebe.ro/jucarii -educative/joc-intercativ-15-

piese-cu-animale-material-plastic-varsta-3-ani-tumama-galben-alb-

maro.html 

10. Premiul 10: https://www.tibebe.ro/jucarii -educative/joc-intercativ-15-

piese-cu-animale-material-plastic-varsta-3-ani-tumama-galben-alb-

maro.html 

SECȚIUNEA 7. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR 

Câștigător i i vor fi aleși în data de 20.12.2021 cu ajutorul random.org. 

Extragerea se va efectua de catre un angajat S.C. Heyadoo Global Services 

S.R.L. ș i va fi expusă pe pagina de Facebook  Mos Craciun e online 

https://www.facebook.com/Moscraciuneonline 

Se vor extrage 15 participanți. Primii 10 participanți reprezintă câștigătorii ce 

vor intra în posesia celor 10 premii, iar cei 5 participanți rămași vor fi puși pe 

l ista de rezervă de câștigători care va fi folosită în cazul în care unul sau mai 

mulți câștigători nu au îndeplinit pașii din SECȚIUNEA 5. MECANISMUL 

CONCURSULUI în perioada de desfășurare a concursului .  

https://www.facebook.com/Moscraciuneonline


Premii le se vor acorda în funcție de poziția ocupată în lista de câștigători.  

SECȚIUNEA 8. NOTIFICAREA ȘI PREDAREA PREMIULUI  

Câștigător i i concursului vor fi notificați în termen de 48h de la finalizarea 

publicării extragerii și vor fi contactați prin mesaj direct pe Facebook sau prin 

intermediul datelor de contact pe care le-au completat în formularul din site-ul 

concursului https://moscraciuneonline.ro/concurs-mos-craciun-tibebe/. 

În cazul în care un câștigător nu trimite în 72 de ore informațiile solicitate de 

Organizator sau dacă nu răspunde mesajului de desemnare a câștigătorului 

trimis de către reprezentații S.C. Heyadoo Global Services S.R.L. , premiul se va 

acorda unui câștigător din lista de rezervă sau printr -o nouă extragere. 

Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării câștigătorilor din 

motive care nu țin de el. 

 

SECȚIUNEA 9. DREPTURI DE AUTOR  

Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecințe directe sau 

indirecte ce pot apărea ca urmare a postării de imagini inadecvate sau injurii 

sau a unor elemente ce sunt supuse drepturilor de autor.  

 

SECȚIUNEA 10. REGULAMENTUL CONCURSULUI  

Regulamentul concursului este disponibil în mod gratuit pe site-ul 

https://moscraciuneonline.ro/concurs-mos-craciun-tibebe/. Prin participarea la 

concurs, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament. Orice 

modificări ale prezentului Regulament for fi comunicare prin intermediul contului 

de Facebook. 
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SECȚIUNEA 11. LITIGII  

În cazul unor litigii aparute între S.C. Heyadoo Global Services S.R.L. și 

participanții la concurs acestea vor fi rezolvate pe cale amiabilă.  


