
Suntem extrem de încântați că toți cursanții noștri s-au descurcat atât de 

bine la examenul Cambridge English susținut recent, așadar ne dorim să 

împărtășim succesul lor cu părinții, școala și întreaga comunitate. 

Te invităm să postezi o fotografie cu tine sau o fotografie cu tine și Certificatul 

Cambridge/ Rezultatele/ Confirmation of Entry  utilizând rama noastră digitală, 

watermark-ul „Proud Cambridge English Exam Graduate”/ sau mesaje de felicitare pe 

rețelele de socializare! Ne bucurăm de fiecare dată când copiii & adolescenții noștri își 

primesc certificatele și ne dorim să sărbătorim alături de ei! Nu uita să ne etichetezi!:)

Citește regulamentul concursului și bucură-te de succesul tău alături de întreaga 

comunitate. În plus, poți câștiga premii deosebite! 

#ProudCambridgeEnglishExamGraduate

CONCURS FACEBOOK & INSTAGRAM  | 02 SEPT. - 08 OCT. 2020

SĂRBĂTOREȘTE 
cu noi pe rețelele de socializare!

succesul tãu

Unde ne poți găsi: page.twinkle.star twinklestar.ro

twinkle-star-cambridge-exam-centre

twinklestariasi

twinklestar.ro

DEADLINE DE PARTICIPARE 07 OCT. 2020, 23.00

ANUNȚAREA CÂȘTIGĂTORILOR 08 OCT. 2020, 13.30

ANUNȚAREA PREMIULUI DE POPULARITATE 08 OCT. 2020, 14.00
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01. ELIGIBILITATE

REGULAMENT 
CONCURS

 b) O poză cu tine și cu Certificatul Cambridge/ Rezultate/ Confirmation of Entry în 

care să utilizezi watermarkul: 

  http://bit.ly/TwinkleStar-watermarkProudCambridgeGraduateLINK:

2. Atunci când vei posta pe rețelele de socializare poza cu rama noastră digitală asigură-te că 

ne etichetezi. Ne bucurăm de fiecare dată când copiii și adolescențiii noștri își primesc 

certificatele și ne dorim să sărbătorim alături de ei! 

3. Fiecare participant va fi rugat ca, pentru a participa la acest concurs, să posteze o singură 

dată pe rețelele de socializare (Facebook sau Instagram)

 SAU

*Dacă nu ai un cont pe aceste rețele de socializare poți utiliza contul unuia dintre părinții tăi.

1. Pentru a putea intra în concurs trebuie să postezi pe FACEBOOK SAU PE INSTAGRAM una 

dintre următoarele

 a) Poza ta de pe profilul de Facebook, personalizată cu rama digitală  „Proud 

Cambridge English Exam Graduate” 

 LINK: http://bit.ly/TwinkleStar-fbprofilepictureframeProudCambridgeGraduate
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 1. “Watermark - Add text, photo, logo, Descarcă aplicația 

signature” de pe Google Play Store sau App Store

 2.   Certificatul Cambridge/ Diploma/ Adaugă o poză cu tine și

Rezultate/ Confirmation of Entry 

 3. “Proud Cambridge Graduate”  Adaugă watermarkul 

http://bit.ly/TwinkleStar-watermarkProudCambridgeGraduate

A. ÎȚI UPDATEZI POZA DE PROFIL DE FACEBOOK:

 “Proud Cambridge English Exam Graduate” Folosește rama digitală

pentru poza ta de profil http://bit.ly/TwinkleStar-

fbprofilepictureframeProudCambridgeGraduate

SAU

B. SELECTEAZĂ “ADAUGĂ LIFE EVENT” PE FACEBOOK

Menționează „Proud Cambridge English Exam Graduate” în categoria 

Milestones and Achievements, adaugă locația Twinkle Star, adaugă 

poza personalizată cu tine pentru concurs după cum urmează 

PENTRU PARTICIPAREA TA PE  VA PLATFORMA FACEBOOK
FI NEVOIE SĂ: 

SĂRBĂTOREȘTE 

cu noi pe 
succesul tãu

#ProudCambridgeEnglishExamGraduate

SĂRBĂTOREȘTE 
cu noi pe rețelele de socializare!

succesul tãu

Authorised Exam Centre



DĂ “LIKE” PAGINII NOASTRE DE FACEBOOK

NU UITA SĂ FOLOSEȘTI HASHTAG-URI în postarea ta pentru a te găsi mai ușor

#twinklestariasi #examcentre #cambridgeexam #twinklestarexamcenter #englishexam 

#festivitatedepremiere #proudcambridgeenglishexamgraduate

POSTAREA TA SĂ FIE PUBLICĂ, 

pentru a putea verifica și valida participarea ta la acest concurs.
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PENTRU PARTICIPAREA TA PE  VA FI PLATFORMA INSTAGRAM
NEVOIE SĂ

1. POSTEZI PE CONTUL TĂU PERSONAL O FOTOGRAFIE

cu poza ta de profil personalizată cu rama digitală “Proud Cambridge 

English Exam Graduate” -  http://bit.ly/TwinkleStar-

fbprofilepictureframeProudCambridgeGraduate

3. ETICHETEAZĂ 3 PRIETENI

5. PROFILUL TĂU AR TREBUI SĂ FIE PUBLIC

până la încheierea concursului pentru a putea verifica și valida 

participarea ta.

7. DISTRIBUIE POSTAREA PE INSTASTORY

4. FOLOSEȘTE URMĂTOARELE HASHTAG-URI: 

#twinklestariasi #examcentre #cambridgeexam 

#twinklestarexamcenter #englishexam #festivitatedepremiere 

#proudcambridgeenglishexamgraduate

și etichetează @twinklestar.ro

SAU

2. ETICHETEAZĂ @TWINKLESTAR.RO

6. URMĂREȘTE CONTUL NOSTRU DE INSTAGRAM

@twinklestar.ro

cu tine și certificatul Cambridge/Diploma Cambridge/Confirmation 

of Entry/Statement of Results personalizată cu watermarkul nostru, 

urmând acești pași: 

 1. “Watermark - Add text, photo, logo, Descarcă aplicația 

signature” de pe Google Play Store sau App Store

 2.   Certificatul Cambridge/ Diploma/ Adaugă o poză cu tine și

Rezultate/ Confirmation of Entry 

 3. “Proud Cambridge Graduate”  Adaugă watermarkul 

http://bit.ly/TwinkleStar-watermarkProudCambridgeGraduate

SĂRBĂTOREȘTE 

cu noi pe 
succesul tãu

#ProudCambridgeEnglishExamGraduate

SĂRBĂTOREȘTE 
cu noi pe rețelele de socializare!

succesul tãu



02. PREMII

03. DATELE DE ÎNCEPUT/SFÂRȘIT ALE GIVEAWAY-ULUI

PREMIUL 1

1 laptop (valoare aprox. 

3.000 RON*)

Poți posta o fotografie cu tine și rama noastră digitală sau o fotografie cu tine și Certificatul 

Cambridge/ Rezultate/ Confirmation of Entry până la data de 7 octombrie, ora 23.00.

04. ANUNȚAREA CÂȘTIGĂTORILOR

1. CÂȘTIGĂTORII PREMIULUI I ȘI AL II-LEA sunt aleși prin extragere live cu random.org pe 

pagina noastră de Facebook în data de 8 octombrie, ora 13.30 

și vor fi anunțați public pe conturile noastre de pe rețelele de socializare 

2. CÂȘTIGĂTORUL PREMIULUI DE POPULARITATE va fi anunțat în data de 8 octombrie, ora 

14.00 și va fi cel care va avea cele mai multe aprecieri/like-uri/reacții la postarea sa (fiecare 

participant va fi rugat să posteze DOAR pe Facebook SAU DOAR pe Instagram) 

PREMIUL DE POPULARITATE

kit personalizat Twinkle Star (tricou, cană, agendă, 

pix, umbrelă, suport chei – valoare aprox.  350 RON*)

1 PREMIUL 2

Cursuri/examene de Engleză sau 

Germană (valoare aprox.  1.000 RON*)

2

*Valoarea premiilor ar putea să difere atunci când va veni momentul acordării lor. Nu sunt 

permise premiile în bani sau înlocuirea acestora, iar ele nu vor putea fi transmise unei alte 

persoane decât celei câștigătoare.

05. DREPTURI GARANTATE

Prin participarea ta la acest giveaway (ex., fotografie, text, etc.), înțelegi și ești de acord ca 

Twinkle Star să aibă dreptul să printeze, publice, distribuie și să folosească datele furnizate de 

tine pe rețelele de socializare în legătură  cu participarea la acest concurs. De asemenea, 

Twinkle Star își rezervă dreptul să utilizeze pe canalele sale de promovare și/sau mass-media 

numele, fotografiile, imaginea, vocea, declarațiile despre campanie și informațiile biografice 

pentru știri, publicitate și scopuri promoționale, fără alte compensații, notificări, revizuiri sau 

consimțământ. 

REMEMBER

Lucrăm și ne vedem exclusiv în mediul online în această perioadă dar ne așteptăm cursanții 

ACASĂ pentru examene @Twinkle Star Exam Centre!

Cambridge English Qualifications sunt special făcute pentru a dezvolta treptat abilitățile 

lingvistice ale copilului dumneavoastră.

De asemenea, s-ar putea să te gândești deja la nivelul următor și să dorești să susții următorul 

tău examen Cambridge. Când ești pregătit să discutăm despre asta, suntem aici pentru tine să 

te sprijinim în acest sens.

Unde ne poți găsi: page.twinkle.star twinklestar.ro

twinkle-star-cambridge-exam-centre

twinklestariasi

twinklestar.ro


