REGULAMENTUL CONCURSULUI

„Vânătoarea de premii”
05.04.2017 - 18.04.2017

1. Organizatorul Concursului
Concursul desfășurat în perioada 05 – 18 aprilie 2017 este organizat de S.C. CASA RUSU S.R.L., cu sediul
social în Dumbrăviţa, str. Conac nr. 21, jud. Timiș, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.
J35/3303/2006, CUI RO 19120792. Campania se desfășoară sub imperiul prezentului Regulament, care
este obligatoriu pentru toţi participantii. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba
prezentul Regulament pe parcursul Campaniei, dar nu înainte de a anunţa modificarea pe website-ul
http://www.mobilacasarusu.ro/
2. Afișarea prezentului Regulament:
Regulamentul va fi afișat pe toată perioada derulării Concursului pe http://concurs.mobilacasarusu.ro/
3. Aria de desfășurare a Concursului
Prezentul Concurs se desfășoară pe landingul http://concurs.mobilacasarusu.ro/
4. Durata Concursului
Perioada de desfășurare a Concursului este 05 – 18 aprilie 2017.
5. Mecanismul Concursului
Participanţii vor accesa landingul concursului, http://concurs.mobilacasarusu.ro/, în perioada 05 – 18
aprilie 2017. Înscrierea la Concurs se va putea realiza după rezolvarea corectă a celor 5 probe. Pentru a
putea avansa la proba următoare, fiecarea participant este obligat să rezolve corect cerinţa curentă.
După rezolvarea celor 5 probe, participanţii vor completa formularul cu următoarele informaţii: nume,
prenume, telefon, email, oraș. Înregistrarea în concurs se va realiza prin apăsarea butonului de
participare. Aplicaţia va stabili automat și în mod aleatoriu dacă participantul este câștigător sau nu și va
genera unul dintre următorele mesaje:
a. „Felicitări! Iepurașul îţi oferă un CADOU pentru casa ta! (unul dintre premiile menţionate la punctul 6)”
b. „Mai încearcă”

* În cazul în care aplicaţia generează mesajul „Mai încearcă”, participanţii își pot reînscrie datele în
concurs doar după 24 de ore.
** În cazul câștigătorilor, adresa de email introdusă în formularul de înscriere nu poate fi reutilizată pentru
participarea la concurs.
6. Premii
•
•
•
•

7 premii x Set pahare Sandra 6X380 ML + 2 perne decorative
7 premii x Serviciu de masă Everyday 18 piese + 2 perne decorative
7 premii x Set cuţite ceramică +Peeler +Tocător + 2 perne decorative
7 premii x Set 24 Tacâmuri Inox City + 2 perne decorative

* Dacă până în data de 18 aprilie nu se vor câștiga toate premiile concursului, organizatorul își rezeră
dreptul de a păstra premiile rămase.
7. Alegerea câștigătorului
Câștigătorii vor fi aleși instant
http://concurs.mobilacasarusu.ro/

și

în

mod

aleatoriu,

pe

landingul

concursului,

8. Anunţarea câștigătorilor
Câștigătorii vor fi anunţaţi instant în cazul obţinerii unuia dintre premiile Concursului. Pentru a afla informaţii
în legătură cu modul de ridicare a premiului, aceștia vor fi contactaţi telefonic de către organizatorul
concursului, pe baza numărului inserat în formular.*
* În cazul în care numărul de telefon introdus este incorect, participanţii vor fi de acord cu imposibilitate de
a intra în posesia premiului.
9. Confidenţialitatea datelor
Organizatorul este înscris în Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal, sub nr.
18902/2011 , atribuit de A.N.S.P.D.C.P. Participanţii la Concurs sunt de acord să respecte și să se
conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condiţiilor prezentului Regulament. Prin comunicarea datelor
personale în modalităţile indicate în mod expres prin Regulament, participanţii la Concurs își exprimă
acordul expres și neechivoc, ca datele lor personale să intre în baza de date a Organizatorului.
Organizatorul nu condiţionează participarea la Concurs de exprimarea acestui acord. În cazul în care
participanţii nu sunt de acord cu prelucrarea acestor date, Organizatorul nu va face alte demersuri
ulterioare în acest sens.

