Regulamentul concursului “Tombola de Paste”

ART. 1 Organizatorul Campaniei
Concursul ”Tombola de Paste” este organizat de către SC FROPIN SA, cu sediul in Dumbravita str. Ferventiei nr.45,
reprezentata prin Savin Stela, numită în continuare “Organizator".
ART. 2 Participanții
La “Tombola de Paste” participă numai persoanele fizice care achizitioneaza produse din cadrul magazinelor FROPIN. Daca
participantul este minor, acesta trebuie insotit de un adult.
ART. 3 Perioada de desfăşurare a campaniei
Campania se va desfăşura în perioada 02 aprilie 2018 ora 10.00 – 6 aprilie 2018 ora 16.00 la magazinele FROPIN.
Participarea în cadrul campaniei se face în baza ART. 7 Modalitatea de desfășurare a concursului ”Tombola de Paste”
ART. 4 Regulamentul Campaniei
Regulamentul campaniei este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a campaniei, prin oricare
din următoarele modalități:
- în format electronic, prin accesarea website-ului www.fropin.ro/regulament_concurs.pdf
- în urma unei solicitări scrise trimise prin e-mail la adresa stela.savin@fropin.ro
- potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizată în scopul informării publicului, inclusiv prin
intermediul unor materiale publicitare. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi în conformitate cu
prevederile prezentului Regulament.
-castigatorul va fi mediatizat pe retelele sociale: facebook, instagram
ART. 5 Dreptul de participare
La această campanie pot participa persoanele fizice si nu au dreptul de a participa la această campanie angajatii sc
FROPIN sa.
ART. 6 Premiul concursului ”Tombola de Paste”
În cadrul acestei camapanii, persoanele care participă conform prezentului regulament, au posibilitatea de a câștiga un
cos cadou.
ART. 7 Modalitate de desfășurare a concursului ”Tombola de Paste”
-

Participantii trebuie sas cumpere produse din magazinele FROPIN, pe spatele bonului trebuie sa scrie numarul
de telefon (citet), si sa il introduca in urna speciala din magazin.

ART. 8 Modalități de promovare a campaniei
Campania va fi promovată prin campanie plătită în rețeaua de socializare .
ART. 9 Taxe și impozite
Organizatorul oferă un singur premui in fiecare magazin, câştigătorul fiind scutit de impozitul pe venituri din premii.

ART. 10 Condiții de validare a câștigătorului concursului ”Tombola de Paste”
-

Castigatorul va trebui sa raspunda la telefon cand va fi sunat de catre reprezentantul FROPIN.

ART. 11 Protecția datelor personale
Prin participare la Concurs, Participanții declară că sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.
ART. 12 Litigii și legea aplicabilă
Eventualele litigii având ca părți pe Organizator și un cumpărător vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar în cazul în care
acest lucru nu este posibil, acestea vor fi soluționate de către instanța competentă teritorial de la sediul social al
Organizatorului.
ART. 13 Alte clauze
Prin participarea la aceast Concurs, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor
prezentului regulament.
Organizator sc FROPIN sa prin Administrator Stela Savin.

