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Act adițional nr. 2 la 

„Regulamentul concursului „PROFM și TELLUR te trimit la concerte, în Europa!” 

cu numar de autentificare 1838/06.06.2022  
 

 

 

 

 

Având în vedere dispozițiile articolului 1 din regulamentul concursului, conform căruia 

„Organizatorul își rezervă dreptul să modifice, fără să solicite acordul Participanților și fără drept 

de compensare pentru aceștia, oricare dintre prevederile prezentului Regulament, cum ar fi, dar 

fără a se limita la: prevederile care reglementează modul de derulare a Concursului, teritoriul de 

desfășurare a Concursului, conditiile de participare la Concurs, data de început și data de sfârșit a 

Concursului (putând inclusiv să suspende sau sa înceteze Concursul). Modificarile de orice fel 

aduse prezentului Regulament urmează să intre în vigoare începând cu data afișării lor pe pagina 

de internet a Organizatorului, respectiv pe „www.profm.ro”, 

Organizatorul concursului „PROFM și TELLUR te trimit la concerte, în Europa!” modifică 

regulamentul de concurs („Regulamentul”) după cum urmează: 

 

Art. 1. Se modifică punctul 4 – Detalii premiu al art.5.1.2 - Mecanismul concursului, astfel încât, 

data de plecare la concertul Dua Lipa, Milky Change, King of Leon, Bastille – Budapesta Ungaria, 

va fi 10 august 2022, în loc de 09 august 2022 cum era inițial menționat în Regulament. De 

asemenea, având în vedere că ora de sosire în Budapesta va fi ulterioară concertului susținut de 

Milky Change, câștigătorul nu va mai putea participa la concertul acestei trupe. 

Prin urmare, punctul 4 – Detalii premiu al art.5.1.2 din Regulament se modifică, începând cu data 

de 04.08.2022 și va avea următorul conținut:  

  

“4. În data de 05 august 2022, în cadrul emisiunii matinale difuzate pe postul de radio PROFM, 

în intervalul orar 07:00 – 10:00, se va extrage cel de-al patrulea finalist al concursului. Numele 

câștigătorilor premiilor zilnice din perioada 25 iulie – 04 august 2022, se vor menționa pe bilețele 

și se vor introduce într-un bol de sticlă transparent, din care realizatorii emisiunilor PROFM vor 

extrage câștigătorul premiului constând într-o invitație la Concertul Dua Lipa, Kings of Leon, 

Bastille |Obudai Island din datele de 10 – 11 august 2022.  

        Detalii premiu: 

o oraș / locație desfășurare eveniment: Budapesta – Ungaria | Obuda Island,  

o câștigătorul se va deplasa la eveniment exclusiv însoțit de unul dintre realizatorii 

emisiunilor PROFM; data de plecare este stabilită pentru 10 august 2022 iar data de 

întoarcere în țară este stabilită pentru 12 august 2022.” 

 

http://www.profm.ro/
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Art. 2. Se modifică art.6.1 – Premiile, respectiv detaliile privind premiul oferit la tragerea la sorți 

din a patra finală din data de 04 august 2022, în sensul că data de plecare este 10 august 2022, în 

loc de 09 august 2022, zborul se va face cu compania Tarom în loc de compania Lot Polish 

Airlines, iar căștigătorul nu va mai putea participa la concertul Milky Chance, cum era inițial 

menționat în Regulament. 

Prin urmare, art.6.1 - Premiile, din Regulament se modifică începând cu data de 04 august 2022, 

cu privire la premiul oferit la tragerea la sorți din a patra finală și va avea următorul conținut: 

- „Premiul oferit la tragerea la sorți din a patra finală din data de 5 august 2022, unui câștigător 

al premiului zilnic din perioada 25 iulie – 4 august 2022, constă într-o invitație la concertul Dua 

Lipa, Kings of Leon, Bastille – Budapesta, Ungaria, din datele de 10 – 11 august 2022. Premiul 

aferent include următoarele servicii:  

o bilet de avion tur – retur prin compania Tarom: București – Budapesta, zbor direct; cu 

bagaj de cală inclus | zilele programate pentru călătorie sunt: tur – 10 august 2022 / retur 

– 12 august 2022, 

o cazare în cameră single, hotel 4* cu mic dejun inclus,  

o bilet VIP Sziget Festival 2022, care permite acces VIP în zilele de 10 și 11 august 2022, în 

valoare de 2.096,31 lei, 

o suma de bani aferentă cheltuielilor de deplasare (prânz, cină, consumație festival etc.) în 

valoare de 1.500 lei net.”  

 

Celelalte prevederi ale Regulamentului concursului „PROFM și TELLUR te trimit la concerte, în 

Europa!” rămân nemodificate.     

 

 

Organizator 

CAMPUS MEDIA TV S.R.L. 

 

Mihai Dinei 

Administrator  

 


