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ACT ADIȚIONAL NR. 2   

  LA REGULAMENTUL CONCURSULUI „5 TO SURVIVE!” 
 

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, condițiile de participare la Concurs, data de început și data de sfârșit a Concursului 

(putând inclusiv să suspende sau să înceteze Concursul). Modificările 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 „5 TO SURVIVE!” modifică regulamentul de concurs („Regulamentul”) după 

cum urmează: 

Art. 1. Se completează art. 3 Durata Concursului. Teritoriul Concursului, cu un nou alineat, prin care 

se prelungește durata de desfășurare a concursului astfel:   

„Se prelungește perioada de desfășurare a Concursului ”5 TO SURVIVE!”, începând cu data de 14 noiembrie 

2022, de luni până vineri, până la data la care un ascultător va oferi răspunsul corect la toate cele 5 întrebări 

de cultură general, adresate în cursul unei sesiuni de concurs.” 

Art.2 Se modifică art. 5.1, Mecanismul Concursului, care va avea începând cu data de 14 noiembrie 

2022 următorul conținut: 

„5.1. Mecanismul Concursului  

Începând cu data de 14 noiembrie 2022 se va organiza zilnic, de luni până vineri, câte o sesiune a 
concursului ”5 TO SURVIVE!”, în intervalul orar 07:00 - 10:00, în cadrul emisiunii matinale „What The 
Fun! Cu Drăcea, Ralu și Bogdan” realizată pe postul de radio PROFM.  
Concursul se va desfășura până la data la care se va acorda premiul pus în joc.  
Înscrierea participanților în concurs se va realiza conform mecanismului ce va fi detaliat în ceea ce 
urmează:  

• zilnic, de luni până vineri realizatorii emisiunii matinale lansează sesiunea de concurs prin 
menționarea mecanismului de înscriere, urmată de semnalul de concurs, 

• după difuzarea semnalului de concurs, participanții au la dispoziție 5 minute să se înscrie cu un 
mesaj audio ce va conține sintagma “5 TO SURVIVE!” la numărul de Whatsapp 077 100 1872,   

• după expirarea timpului alocat pentru înscrierea în concurs, realizatorii emisiunii vor selecta primul 
mesaj audio înregistrat la numărul mai sus menționat,  

• în situația în care primul participant nu răspunde la numărul de telefon cu care s-a înscris în concurs, 
are telefonul închis din varii motive sau nu este validat, Organizatorul concursului are posibilitatea 
să selecteze un al doilea participant, respectiv expeditorul mesajului audio înregistrat pe poziția a 
doua, la care realizatorii emisiunii să sune în direct la radio, 

• realizatorii emisiunii vor contacta în direct la radio expeditorul mesajului audio selectat, ce a fost 
validat în prealabil, iar acesta va trebui să răspundă corect provocării lansate,  

• provocarea mai sus menționată constă într-un test contra-cronometru de cultură generală ce 
include 5 întrebări din diferite domenii,   

• după adresarea fiecărei întrebări, participantul are la dispoziție 10 secunde pentru a oferi răspunsul 
corect, 
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• în cazul în care participantul nu răspunde corect la una dintre întrebări acesta este declarat 
necâștigător și sesiunea de concurs se încheie, 

• dacă participantul răspunde corect la toate cele 5 întrebări acesta este declarat câștigător și este 
premiat cu 1.300 Euro. 

 

Mențiuni suplimentare:   

• participanții înscriși în concurs au obligația să se asigure că sunt într-o zonă cu semnal de telefonie 
mobilă pentru a evita următoarele situații posibile:  
✓ în situația în care participantul aflat în direct are o problema tehnică și convorbirea telefonică 

se întrerupe înainte de a începe sesiunea de concurs, realizatorii emisiunii îl sună în direct încă 
o dată, iar dacă acesta nu mai poate fi contactat în maximum 20 de secunde, realizatorii 
emisiunii au posibilitatea să îl elimine automat din concurs și să apeleze cel de-al doilea 
participant înscris în concurs și validat în prealabil; 

✓ în situația în care participantul aflat în direct are o problemă tehnică și convorbirea telefonică 
se întrerupe după începerea sesiunii de concurs, mai exact după ce participantul a parcurs cel 
puțin una dintre întrebările de cultură generală, realizatorii emisiunii îl sună în direct încă o dată, 
iar dacă acesta nu mai poate fi contactat în maximum 20 de secunde, realizatorii emisiunii îl 
declară pe participantul respectiv necâștigător; 

 

• un participant aflat în direct în cadrul testului de cultură generală nu are posibilitatea să refuze o 
întrebare, dacă nu cunoaște răspunsul corect pentru o întrebare, sesiunea de concurs se încheie 
automat; 

• în situația în care participantul nu reușește să ofere răspuns corect la toate cele 5 întrebări din 
concurs, acesta este declarat necâștigător, însă are posibilitatea să se înscrie într-o nouă sesiune 
de concurs;  

• participanții care au înregistrat câștig în cadrul unei sesiuni de concurs nu se mai pot înscrie într-o 
altă sesiune a concursului.” 

 

Art.3 Se modifică alin. 1 si 2 ale art. 6.1 Premiile, care vor avea începând cu data de 14 noiembrie 

2022 următorul conținut: 

“6.1. Premiile 

Începând cu data de 14 noiembrie 2022 în cadrul concursului ”5 TO SURVIVE!”, Organizatorul CAMPUS 
MEDIA TV S.R.L. va acorda un premiu în bani, în sumă de 1.300 Euro, ce reprezintă reportul rezultat 
din zilele anterioare de concurs. 
 
Premiul în suma de 1.300 Euro va fi câștigat de participantul care va oferi răspunsurile corecte pentru 
toate cele 5 (cinci) întrebări din testul de cultură generală.”   
   

Celelalte prevederi ale Regulamentului concursului „5 TO SURVIVE!” rămân nemodificate. 

 

Organizator 
CAMPUS MEDIA TV S.R.L. 

Mihai Dinei 
Administrator  

 
 


