REGIONAL AIR SERVICES este membru al AROPA –
Asociatia Romana a Operatorilor Privati din Aviatie

REGULAMENT DE PARTICIPARE LA CONCURS
ZIUA EUROPEANA A ELICOPTERELOR, AEROPORT TUZLA,
30 IUNIE 2019
Societatea Regional Air Services S.R.L. (Organizatorul) este operator de date cu
caracter personal, inregistrata in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter
personal sub numarul 11774 / 07.07.2009
Potrivit Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului
din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor
cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, cat si celorlalte prevederi in
materie, Regional Air Services S.R.L. are obligatia de a administra in conditii de siguranta si
numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de participantii la concurs.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a schimba si/sau modifica conceptul si formatul
concursului ori de cate ori considera necesar acest lucru, anuntand insa publicul, in prealabil,
prin folosirea oricaror mijloace media.
Teritoriul si durata: Concursul se desfasoara pe teritoriul Romaniei. Inscrierile la
concurs se fac in perioada 30 mai – 30 iunie 2019.
Modalitatea de inscriere, mecanism: Toti cei care isi confirma prezenta la
Aeroportul Tuzla pe data de 30 iunie 2019, la evenimentul Ziua Portilor Deschise, strict prin
intermediul
formularului
online: https://mailchi.mp/b035c31697c6/ziua-european-aelicopterelor-la-aeroportul-tuzla?e=1919e32305, intra automat in concurs.
Daca nu se doreste inscrierea automata la concurs, se mentioneaza acest lucru in
mailul pentru confirmarea participarii.
CONDITII DE ELIGIBILITATE
Participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
- Sa aiba minimum 16 ani impliniti la data zborului.
- Greutatea totala maxima admisa pentru pasager este de 100 kg
- Nu sunt salariati si/sau colaboratori persoane fizice ai Organizatorului si nu sunt rude
sau afini ale/ai acestora, pana la gradul II inclusiv
- Sunt de acord cu acest Regulament si cu Politica privind Protecția Datelor cu
Caracter
Personal http://www.regionalair.ro/application/RO/politica_privind_protectia_datelor_cu_caracter_personal
PREMIU: un zbor de agrement pe tarmul marii cu elicopterul Cabri G2, durata 30
minute.
Acordarea premiului se face in urma tragerii la sorti, utilizand platforma random.org.
Tragerea la sorti se va face pe data de 8 iulie 2019.
Anuntarea castigatorului se va face pe pagina de facebook Ras Aeroport Tuzla
Pages-a
| 1facut inscrierea.
Lrtz si se va comunica pe adresa de mail de pe care
Aeroport Tuzla, TUZLA 907295, Judetul Constanta, Romania
Tel./Fax: +40 375 390 390; Handy: +40 745 058 654
AFTN: LRTZADYD / www.regional-air.ro / office@regional-air.ro
SMI CERTIFIED BY BUREAU VERITAS - ISO 9001/14001/OHSAS 18001
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REVENDICAREA SI PROGRAMAREA ZBORULUI
Revendicarea premiului se face in baza confirmarii pe mail a castigatorului.
Programarea zborului castigator se va face la adresa zbordeplacere@regional-air.ro si tinand
cont de disponibilitatea echipajelor si de conditiile meteorologice.
Rezervarea zborului castigator se reconfirma cu minimum o zi inaintea datei programarii.
ALTE INFORMATII
Trebuie sa tineti cont ca:
 baza aeriana este Aeroportul International Tuzla, Constanta (soseaua Constanta –
Mangalia, Km 23). Transportul pana la si de la aceasta cade in sarcina castigatorului
 pentru imbarcare va trebui sa aveti asupra dvs. actul de identitate
 greutatea totala maxima admisa pentru pasager este de 100 kg
 pentru a zbura, castigatorul trebuie sa aiba minimum 16 ani. In cazul in care nu a
implinit aceasta varsta, poate ceda zborul unei alte persoane care intruneste conditiile.
PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Prin participarea la concurs, respectiv prin trimiterea mailului de confirmare, orice
Participant isi exprima acordul ca toate datele cu caracter personal:
1. sa fie incluse in baza de date a SC REGIONAL AIR SERIVCES SRL
2. sa fie prelucrate de Organizator pentru a stabili castigatorul concursului conform
Regulamentului. Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal este "reclama, marketing si
publicitate”, iar numele castigatorului se va face public prin mijloace specifice.

PREZENTARE COMPANIE:
Regional Air Services (RAS) este liderul de piata in aviatia generala din
Romania (www.regional-air.ro).
Printre serviciile sale se numara nu doar zborurile de agrement, ci si cursurile de zbor
pentru avion si elicopter (piloti amatori si profesionisti), parasutism, cursuri de supravietuire
pe mare, transport in largul Marii Negre cu elicoptere si multe altele.
Baza aeriana se afla pe Aeroportul International Alexandru Podgoreanu din Tuzla: este un
loc foarte atragator in care veti descoperi lucruri interesante din lumea aviatiei.
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