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REGULAMENT Concurs: PURPLE DAY ROMANIA 2022 

 

Asociația Pacienților cu Epilepsie din România, persoană juridică română cu statut de 
organizație nonguvernamentală, cu sediu social în str. Aleea Circului nr. 1, sector 2, București, 
CIF ..., cont bancar IBAN ... deschis la banca ..., denumită în continuare ASPERO 

organizează CONCURSUL online: ‘Purple Day Romania 2022’, cu ocazia Zilei Mondiale a 
Epilepsiei 2022!  

Ziua Mondială a Epilepsiei este celebrată în întreaga lume pe data de 26 martie. Cu această 
ocazie sunt organizate zeci de evenimente cu scopul de a creşte gradul de conștientizare a 
acestei afecțiuni, de a solicita acces echitabil la diagnosticare, tratament și îngrijire medicală, 
dar și pentru a combate STIGMA asociată acestei boli neurologice. 

 

Scopul concursului Purple Day Romania 2022 este de a-i face pe cei afectați de epilepsie, 
pacienți și aparținători, să împărtășească momentele prin care trec pentru a-i ajuta pe cei nou 
diagnosticați sau pe cei care nu acceptă diagnosticul să treacă mai ușor peste crizele asociate 
bolii și să comunice despre ea, dar și să ajute la schimbarea percepției populației generale 
asupra bolii și combaterea stigmatizării. Fie că este vorba de o formă ușoară de epilepsie care 
cu medicație permite o viață normală, fie că este vorba de o forma rară de epilepsie care 
evoluează cu dizabilitate, lupta și acceptarea diagnosticului sunt cel mai adesea procese care 
merită tot sprijinul celor din jur. 

 

Este timpul să scoatem epilepsia din umbră și să creștem gradul de conștientizare! Alătură-te și 
tu demersului ASPERO și poți câștiga prin tragere la sorți un tricou #PurpleDay2022! 

 

Ce trebuie să faci este să ne trimiți povestea ta despre provocările vieții cu epilepsie (ex. Care 
este propria ta poveste sau a copilului tău? Cum te-ai confruntat cu STIGMATIZAREA?) într-un 
mesaj: 

 pe Mesageria FB a asociatiei sau  

 pe email la aspero.directorgeneral@gmail.com. 

 

Concursul #PurpleDayRomania2022 are loc în perioada 16 - 25 martie 2022 și se desfășoară 
pe pagina de Facebook a asociației: https://www.facebook.com/Asociatia-Pacientilor-cu-
Epilepsie-din-Romania-2272905252974926 
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 Participarea la concurs se va realiza pînă pe data de 25 martie 2022, ora 23:59. 

 Vor fi desemnați un număr de 5 (cinci) câștigători, extrași prin tragere la sorți folosind 
platforma random.org.  

 Numărul total de premii este de cinci tricouri personalizate (câte unul per participant 
câștigător), în valoare totală de 250RON. 

 Extragerea și anunțarea celor 5 câștigători va avea loc pe data de 26 martie 2022,la ora 
17:00, pe pagina de Facebook a asociației: https://www.facebook.com/Asociatia-
Pacientilor-cu-Epilepsie-din-Romania-2272905252974926. 

 Premiile vor fi expediate prin curier, câștigătorii vor fi contactați în prealabil pentru detaliile 
în ceea ce privește livrarea. Costul curierului este suportat de ASPERO. 

 

Regulament concurs: 

 Concursul on-line se desfășoară pe pagina de Facebook a asociației, 
https://www.facebook.com/Asociatia-Pacientilor-cu-Epilepsie-din-Romania-
2272905252974926  

 Participanții trebuie să aibă vârsta de min. 18 ani și să fie rezidenți în România 
 Se va lua în considerare un singur răspuns per persoană participantă 
 Prin participarea la competiție, participantul este de acord să acorde ASPERO, gratuit, 

dreptul de a publica numele câștigătorului și orice comentariu legat de concurs făcut de 
acesta, online sau în orice alt material media ASPERO. 

 Participarea se va realiza prin trimiterea poveștii ca text sau imagini pe mesageria 
Facebook sau pe email la aspero.directorgeneral@gmail.com. 

 Concursul se va termina fix la miezul nopții de 25 martie 2022 (ora 23:59). Niciun mesaj 
ulterior nu va fi luat în considerație pentru acest concurs. 

 Câștigătorii vor fi desemnați aleator (utilizând Random.org) și notificați în aceeași zi cu 
extragerea. 

 Caștigătorilor li se vor solicita date personale (nume, prenume, telefon și adresă 
completă) de îndată ce vor fi nominalizați. Distribuirea premiilor se va face prin poștă 
până la sfârșitul lunii aprilie 2022. 

 Participarea la concurs nu este permisă membrilor fondatori ASPERO sau familiilor 
acestora. 

Noi vom împărtăși poveștile tale din viața reală pe întregul parcurs al lunii martie pentru a ajuta 
la conștientizarea epilepsiei! 

 

Te așteptăm alături de noi! 

Ținem pumnii tuturor! 
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Politica de confidențialitate www.aspero.ro 


