
Regulament campanie: Răzuiește și câștigă 

Valabil doar pentru copii cu vârste cuprinse între 4 și 18 ani 

Perioada: 01.09.2021 - 29.10.2021 

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI 

 

1.1 Organizatorul campaniei 

Campania „Răzuiește și câștigă” (denumită în continuare „Campania”) este organizată de 

către S.C. MDC GLOBAL EDU SRL, societate română, cu punctul de lucru în Bucuresti, 

Sector 3, Bvd. 1 Decembrie 1918, Nr. 1G, Intrarea B, Etaj 2, înregistrată la Registrul 

Comerțului sub nr. J23/1996/2017,  CUI RO37496117, reprezentată legal prin Director 

General - Vilceanu Cristian-Alexandru. 

 

1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament (denumit în 

continuare „Regulament”), fiind obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă 

dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării campaniei. Astfel de modificări 

vor fi comunicate participanților pe site-ul Organizatorului, www.mdorado.ro  

 

SECȚIUNEA 2. TERMENI 

În prezentul Regulament, în afara noțiunilor definite în cuprinsul articolelor, termenii și 

expresiile de mai jos vor avea următoarea semnificație: 

a) „Forță majoră” – reprezintă orice eveniment ori altă cauză exterioară, independente de voința 

Participanților sau a Organizatorului, imputabile acestora și care nu pot fi, în mod absolut, 

prevăzute, controlate ori depășite de către aceștia și care conduc la neîndeplinirea, îndeplinirea 

necorespunzătoare ori la întârzierea executării prevederilor prezentului Regulament. 

Constituie caz de forță majoră, cu titlu exemplificativ, dar nu limitativ, oricare dintre 

următoarele circumstanțe: război, anarhie, pandemie, acte de terorism, război civil, cutremure, 

incendii, explozii, furtuni, inundații, perturbări ale traficului aerian sau de altă natură, restricții 

de călătorie în țară sau în străinătate și alte fenomene meteorologice adverse, confiscări sau 

orice alte acțiuni ale instituțiilor publice. 
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b) „Participanții” - reprezintă toate persoanele care vor primi un tichet și care îndeplinesc 

condițiile menționate în prezentul Regulament. 

d) „Campania” – reprezintă evenimentul care se va desfășura în conformitate cu prezentul 

Regulament. 

d) „Regulament” – reprezintă prezentul document organizatoric al Campaniei, inclusiv anexele 

și actele adiționale ulterioare care fac parte din acesta. 

e) „Organizatorul” – este creatorul campaniei, identificat conform secțiunii 1.1. de mai sus și 

având atribuții în campanie, stabilite prin prezentul Regulament. 

f) „Validarea” – procesul prin care un participant care a participat la campanie conform 

prezentului Regulament beneficiază de premiul câștigat. 

g) „Premiul” - constă în vouchere de  50, 75, 100, 150 și 200 de lei la cursurile Școlii de Limbi 

Străine M&DORADO. 

 

SECȚIUNEA 3. Durata și aria de desfășurare a campaniei 

3.1. Campania are loc în perioada 01.09.2021 - 29.10.2021. 

3.2. Campania este valabilă în Municipiul București, România. 

3.3. Campania se desfășoară în următoarele locații din București: Sectorul 2 și Sectorul 3. 

 

SECȚIUNEA 4. Participanții și condițiile de participare 

4.1. Pentru a participa la Campanie, Participanții trebuie să îndeplinească cumulativ 

următoarele condiții: 

● să fie persoane fizice; 

● să aibă vârsta peste 18 ani;  

● să aibă acordul părinților de a participa la campanie, în cazul în care au sub 18 ani; 

● să prezinte tichetul câștigător în sediul Școlii de Limbi Străine M&DORADO (Bld. 1 

Decembrie, Nr. 1G, Intrarea B, Etaj 2)  până în ultima zi de desfășurare a campaniei; 

● după primirea tichetului, participanții trebuie să contacteze Organizatorul, în vederea 

verificării disponibilității și a procedurii de înscriere. 



4.2. La concurs NU pot participa angajații Organizatorului, precum și rudele de gradul I (copiii 

și părinții) și soțul /soția celor menționați mai sus. 

4.3. De asemenea, NU pot participa la Concurs persoanele juridice sau asociațiile familiale 

autorizate sau acele persoane fizice sau juridice, respectiv acele asociații familiale autorizate 

în care angajații Organizatorului, angajații agențiilor implicate și/sau ai distribuitorilor 

Organizatorului, precum și rudele de gradul I (copii și părinți) ori soțul /soția acestora dețin, 

funcții sau au vreun interes, indiferent de natura acestuia. 

4.4. Campania se va derula conform prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toți 

Participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, dar 

nu înainte de a anunța aceste modificări pe site-ul Organizatorului, www.mdorado.ro  

 

SECȚIUNEA 5. Participarea la Campanie și Mecanismul Campaniei 

5.1. În vederea participării în cadrul Campaniei, pentru revendicarea tichetului voucher, 

Participanții trebuie să parcurgă cumulativ următorii pași: 

● Să obțină un tichet câștigător în perioada desfășurării Campaniei; 

● Să verifice disponibilitatea locurilor în grupele Școlii de Limbi Străine M&DORADO; 

● Să se prezinte la sediul Școlii de Limbi Străine M&DORADO (București, Sector 3, 

Bld. 1 Decembrie, nr. 1G, Intrarea B, Etaj 2.) cu tichetul câștigător până la data de 29 

octombrie 2021; 

● Să se înscrie, prin completarea și semnarea formularului de înscriere, la unul din 

modulele de limba engleză sau limba germană ale anului școlar 2021-2022, ce au ca 

durată 64 de ședințe de curs (septembrie 2021 - iunie 2022). Formularul de înscriere 

este valabil și începe să își producă efectele după emiterea și achitarea facturii aferentă 

taxei de înscriere pentru anul școlar 2021-2022; 

● Să încheie un contract de prestări servicii pentru anul școlar 2021-2022 cu Școala de 

Limbi Străine M&DORADO; 

● Să achite factura aferentă ratei nr 1 și a suportului de curs sau factura aferentă modului 

complet - în cazul plăților integrale; 

● Valoarea tichetului câștigător va fi scăzută din factura aferentă ratei nr. 1 și a suportului 

de curs. 

 

http://www.mdorado.ro/


5.2. Un participant poate folosi un singur tichet câștigător, per modul. 

5.3 Tichetele sunt transmisibile. 

 

SECȚIUNEA 6. Premiile Campaniei și atribuirea acestora 

6.1. Premiile Campaniei / Perioada Campaniei 

6.1.1. Se va acorda 1 premiu de participant care constă într-o reducere la curs, în funcție de 

tichetul câștigat. Tichetele câștigătoare pot avea valoarea de 50, 75, 100, 150 și 200 de lei. 

Există și tichete necâștigătoare.  

6.1.2. Numărul de tichete și valoarea lor: 

- tichete cu valoarea de 50 de lei: 3.500 de bucăți; 

- tichete cu valoarea de 75 de lei: 1.200 de bucăți; 

- tichete cu valoarea de 100 de lei: 1.000 de bucăți; 

- tichete cu valoarea de 150 de lei: 200 de bucăți; 

- tichete cu valoarea de 200 de lei: 100 de bucăți; 

- tichete necâștigătoare: 1.000 de bucăți. 

6.1.3. Valoarea totală a tichetelor câștigătoare este de 415.000 lei.  

6.2 Atribuirea premiilor 

6.2.1. Reducerea conform tichetului câștigat se va aplica doar după semnarea contractului, la 

achitarea facturii aferente ratei nr. 1 și a suportului de curs.  

6.2.2. Câștigătorul va trebui să se prezinte la sediu Școlii de Limbi Străine M&Dorado 

(Bucuresti, Sector 3, Bld. 1 Decembrie, nr. 1G, Intrarea B, Etaj 2.) cu tichetul câștigător până 

la data de 29 octombrie 2021 pentru a beneficia de reducere. 

6.3. Desemnarea câștigătorilor și intrarea în posesia Premiilor 

6.3.1. Este desemnat câștigător orice persoană care obține un tichet câștigător. 

6.3.2. Reducerea conform tichetului câștigător se va aplica până la data de 29 octombrie 2021, 

în mod direct, la sediul Școlii de Limbi Străine M&DORADO (București, Sector 3, Bld. 1 

Decembrie, nr. 1G, Intrarea B, Etaj 2.) 

6.3.3. Organizatorul nu este răspunzător pentru Participanții care nu își validează tichetul. 



6.4. Dispoziții generale referitoare la Premiul Campaniei 

6.4.1. Premiile se acordă sub formă de reducere, conform specificațiilor; nu se pot înlocui cu 

valoarea acestora în bani sau alte produse. 

6.4.2. Premiile se acordă clienților/cursanților noi, care nu au un cod de client (activ sau inactiv) 

în sistemul Organizatorului. 

6.4.3. Premiul, sub formă de reducere, se aplică doar persoanelor sub 18 ani. 

6.4.4. Premiile se acordă în limita locurilor disponibile. Grupele sunt deja plasate în orar, iar 

intervalele pe ore și zile sunt configurate. Locurile disponibile la toate categoriile de vârstă (4-

18 ani) sunt limitate. Doar locurile libere fac obiectul acestui Concurs. 

6.4.5. Premiul nu se scade din valoarea facturii aferentă taxei de înscriere.  

 

SECȚIUNEA 7: Regulamentul Campaniei 

7.1. Regulamentul oficial al campaniei este oferit în mod gratuit Participanților pe site-ul 

Organizatorului, www.mdorado.ro  

7.2. Organizatorul își rezervă dreptul de oprire a campaniei în orice moment al acesteia și/sau 

schimbarea regulilor de participare, obligându-se totodată să facă publică hotărârea sa în acest 

sens pe site-ul Organizatorului www.mdorado.ro  

7.3.Organizatorul nu este răspunzător de erorile ivite din cauza Participanților.  

 

SECŢIUNEA 8: Protecția datelor personale 

8.1. Prin înscrierea la concurs, participanții sunt de acord cu prevederile acestui regulament. 

MDC GLOBAL EDU SRL nu solicită participanților date personale și nu va utiliza numele 

și/sau imaginea lor în scopuri publicitare. 

 

SECȚIUNEA 9: Litigii 

9.1 În cazul unor potențiale litigii apărute între Organizator și Participanți, acestea vor fi 

soluționate pe cale amiabilă. 
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9.2 Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor 

înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente române. 

 

SECȚIUNEA 10: Forță Majoră 

10.1. În cazul apariției unui caz de Forță Majoră în înțelesul noțiunii de la art. 2.1. a) din 

prezentul Regulament, dacă o situație de Forță Majoră împiedică sau întârzie total sau parțial 

executarea Regulamentului și continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de 

răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va 

fi impiedicata sau întârziată. 

10.2. Organizatorul, dacă invocă Forță Majoră, este obligat să comunice Participanților 

existența acesteia pe site-ul www.mdorado.ro în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data 

apariției respectivului caz de Forță Majoră. 

 

SECȚIUNEA 11: Diverse 

11.1. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a 

acestui Concurs, a sistemului, în caz de abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta 

imaginea sau costurile acestui Concurs. 

11.2. În cazul în care sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea 

de Premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanță a respectivelor persoane, 

pe baza dovezilor existente. 
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