
 
REGULAMENTUL CONCURSULUI 

„DECORURI DE NOTA 10” 
22.09.2017 — 17.10.2017


1. Organizatorul Concursului

Concursul desfășurat în perioada 22 septembrie – 17 octombrie 2017 este organizat 
de S.C. CASA RUSU S.R.L., cu sediul social în Dumbrăvița, str. Conac nr. 21, jud. 
Timiș, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J35/3303/2006, CUI RO 19120792. 
Campania se desfășoară sub imperiul prezentului Regulament, care este obligatoriu 
pentru toți participantii. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba 
prezentul Regulament pe parcursul Campaniei, dar nu înainte de a anunța modificarea 
pe website-ul www.concurs.mobilacasarusu.ro

2. Afișarea prezentului Regulament

Regulamentul va fi afișat pe toată perioada derulării Concursului pe pagina oficială 
de Facebook Casa Rusu https://www.facebook.com/mobilacasarusu și pe 
www.concurs.mobilacasarusu.ro

3. Aria de desfășurare a Concursului

Prezentul Concurs se desfășoară pe www.concurs.mobilacasarusu.ro

4. Durata Concursului

Perioada de desfășurare a Concursului este 22 septembrie – 17 octombrie 2017.

5. Mecanismul Concursului

Pentru a participa la concursul „Decoruri de nota 10”, fanii Casa Rusu trebuie să acceseze 
landingul acestuia, pe www.concurs.mobilacasarusu.ro. Pentru a putea avansa, aceștia 
trebuie să completeze formularul de înscriere cu următoarele date personale: nume, 
prenume, oraș, telefon, e-mail. 

https://www.facebook.com/mobilacasarusu/?fref=ts


Concursul presupune parcurgerea celor 10 întrebări ale concursului. Pentru a putea avansa 
la următoarea întrebare, participanții sunt obligați să răspundă corect la întrebarea anterioară. 

* Participanții se poate înscrie în concurs o dată pe zi, de pe aceeași adresă de e-mail.

6. Premiul 
Premiul concursului este o amenajare Pinochio. Cu ajutorul tehnologiei digitale, unul 
dintre dulapurile amenajării va fi personalizat cu o fotografie trimisă de către 
câștigător. Pentru a putea fi printată, aceasta va trebui să aibă 300 dpi și o calitatea 
superioară. 

* După extragere, câștigătorul va fi contactat pentru a i se oferi toate infromațiile 
necesare în acest sens. 

7. Extragerea câștigătorilor

Câștigătorul va fi ales în mod aleatoriu, pe site-ul https://www.random.org/

8. Anunțarea câștigătorilor

Anunțarea câștigătorilor se va face pe pagina oficială de Facebook Casa Rusu în 
data de 18 octombrie 2017.

9. Confidențialitatea datelor 
Organizatorul este înscris în Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter 
personal, sub nr. 18902/2011 , atribuit de A.N.S.P.D.C.P.

Participanții la Concurs sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor 
prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament. Prin comunicarea 
datelor personale în  modalitățile indicate în mod expres prin Regulament, 
participanții la Concurs își exprimă acordul expres și neechivoc, ca datele lor 
personale să intre în baza de date a Organizatorului. Organizatorul nu 
condiționează participarea la Concurs de exprimarea acestui acord. În cazul în 
care participanții nu sunt de acord cu prelucrarea acestor date, Organizatorul nu 
va face alte demersuri ulterioare în acest sens.

https://www.random.org/

