REGULAMENT DE ACORDARE A PREMIULUI
în cadrul evenimentului ” Călătorii în fotografii”

I.
Organizator şi durata evenimentului
SC Polus Transilvania Companie de Investiţii SA, cu sediul social în Floreşti, str. Avram Iancu nr. 492-500,
jud Cluj, România, cod unic de înregistrare RO 9693652 şi număr de ordine la Registrul Comerţului
J12/1492/1997.
II.
Durata evenimentului
Evenimentul ce va avea loc în data de 18 iunie 2017, între orele 16.00-18.00 poartă denumirea " Călătorii
în fotografii " şi se desfăşoară în incinta centrului comercial VIVO! Cluj-Napoca, situat în localitatea
Floreşti, str. Avram Iancu nr. 492-500.
III.
Dreptul de participare la eveniment
La evenimentul ” Călătorii în fotografii” pot participa toate persoanele care se înscriu prin intermediul
formularului creat de organizator pe platforma Google Docs, până cel târziu în data de 17.06.2017, în
limita a 100 de participanţi.
SC Polus Transilvania CI SA nu îşi asumă responsabilitatea pentru eventualele erori tehnice sau de orice
altă natură ale/în legătură cu platforma/aplicațiia online www.google.com, ce ar împiedica înscrierea
participanţilor.
IV.
Condiţiile şi modul de participare pentru tragerea la sorţi
Pentru a putea participa la tragerea la sorti, toate persoanele înscrise prin intermediul formularului mai
sus amintit trebuie să confirme prezenţa în ziua evenimentului, cu maxim 10 minute înainte de începerea
acestuia. După confirmare, participanţii vor primi un număr de participare ce le oferă şansa câştigării
prin tragere la sorţi a premiului pus în joc.
VI.

Premiu

1. Modalitatea de acordarea premiului
Câştigătorul premiului constând într-un Curs de Iniţiere fotografică – în valoare de 900 de lei, va fi
desemnat prin tragere la sorţi şi se va alege din lista participanţilor care îndeplinesc toate condiţiile de
participare menţionate în prezentul regulament, în data de 18 iunie 2017, ora 18.00.
2. Pentru stabilirea câştigătorului se va urma procedura:
Vor fi introduse într-un bol toate numerele primite de participanţi la eveniment care îndeplinesc toate
condiţiile de participare menţionate în prezentul regulament, apoi dintre acestea se va extrage un
număr. Persoana a cărei număr corespunde pe lista participanţilor confirmaţi la eveniment va fi
desemnată câştigătoare. Dacă, la verificarea finală, câştigătorul desemnat iniţial nu îndeplineşte
condiţiile pentru atribuirea premiului sau renunţă la acesta, se va efectua o nouă extragere în condiţiile
menţionate în prezentul regulament.

VII.
Valoarea premiului
Valoarea premiului oferit este de 900 de lei.
VIII.

Acordarea premiului şi anunţarea câştigătorului

Premiul va fi acordat pe loc, sub formă de voucher, dacă câștigătorul va fi prezent la tragerea la sorți sau
de la Biroul de Informații până în data de 30 iunie 2017. Dacă persoana desemnată câștigătoare nu va fi
prezentă la tragerea la sorți, aceasta va fi contactată telefonic pentru ridicarea premiului.
Dacă participantul desemnat câştigător are vârsta de sub 18 ani, la înmânarea premiului acesta trebuie
să fie însoțit de un părinte/tutore legal care va avea asupra sa buletinul de identitate.
Participantul declarat câştigător la acest concurs îşi dă acordul necondiţionat ca numele, adresa,
imaginea, fotografia şi materialele filmate cu el în calitate de câştigător să poată fi făcute publice şi
utilizate de către organizator în materiale audio, foto şi video, pe orice formă.
Condiţiile şi modul de utilizare al voucherului ce îl constituie premiul sunt stabilite de către ASOCIATIA
CIORCHIN, organizator al CURSULUI DE INIŢIERE FOTOGRAFICĂ oferit drept premiu - SC Polus
Transilvania CI SA neasumându-şi nicio obligaţie în acest sens.
Organizatorul nu îşi asumă răspunderea de a remedia viciile, de orice natură, pe care le-ar putea avea
produsele ce constituie premiile. Câştigătorul premiului nu poate opta pentru primirea contravalorii
premiilor în bani sau în alte obiecte şi nici nu pot solicita modificarea caracteristicilor tehnice sau de orice
altă natură ale produselor.
Întreruperea evenimentului
Evenimentul va putea fi întrerupt doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie unilaterală şi
nemotivată a organizatorului.
Regulamentul oficial
Prezentul regulament de participare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant la sediul firmei
organizatoare precum şi pe Internet la adresa www.vivo-cluj.com
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