
REGULAMENT CONCURS TOAMNĂ CU STIL ÎN GRĂDINA TA!

1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI
Organizatorul Concursului “TOAMNĂ CU STIL ÎN GRĂDINA TA!” (denumit in conHnuare
„CONCURS”) este SC ELIS PAVAJE SRL cu sediul în PetreşH, Str. Zorilor nr. 1, Jud. Alba, tel.:
0258/743682, fax: 0358/816149, CIF RO 1771593, înscrisă la Registrul Comerţului cu
J01/948/1991, cont RO67 RNCB 0011 0212 7278 0001, deschis la BCR Alba-Iulia, (denumită în
conHnuare ORGANIZATOR) reprezentată prin dl. Cătălin Dumitreasa, în calitate de Director
comercial. 
Organizatorul va derula Concursul pe baza prezentului regulament, obligatoriu pentru toH
parHcipanHi si intocmit in conformitate cu dispoziHile privind loteriile publicitare cuprinse in
Ordonanta Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata,
republicata.

2. DURATA CONCURSULUI SI ARIA DE DESFASURARE
2.1. Concursul se va desfasura in perioada 8 – 30 septembrie 2017, prin trimiterea la adresa de 
email concurs@elis.ro a raspunsului la o intrebare privind un produs din portofoliul de produse 
Elis Pavaje. 
2.2 Concursul este gazduit de revista UNIMAT, printr-o macheta de ½ pagina si se adreseaza 
ciHtorilor revistei UNIMAT.
2.2. Tragerea la sorH va fi efectuata folosind site-ul random.org, in data de 3 octombrie 2017, 
ora 10:00.

3. CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS si MECANISM CONCURS

3.1.Pentru a parHcipa la concurs, parHcipanHi trebuie sa indeplineasca cumulaHv urmatoarele
condiHi:

Sa aiba varsta de cel puHn 18 ani (varsta implinita pana la data extragerii) si sa posede la data
extragerii un act de idenHtate valabil;
Sa dea LIKE paginii de FACEBOOK Elis Pavaje;
Sa trimita raspunsul corect la intrebarea “Ce culori sunt disponibile pentru Jardiniera Ronda”?,
publicata in macheta de concurs din revista UNIMAT,pe adresa de email concurs@elis.ro ,
impreuna cu urmatoarele informaHi: Nume complet, Localitate, Numar de telefon si numele sub
care il gasim pe Facebook.

3.2.Organizatorul isi rezeva dreptul de a sterge comentariile obscene sau alt gen de texte care
promoveaza violenta, limbaj neadecvat sau apartenente poliHce etc. Organizatorul isi rezerva
dreptul de a nu valida inscrierea in concurs a ulHzatorilor ce nu respecta cerintele concursului.
Oragnizatorul isi rezerva dreptul de a elimina intervenHile si uHlizatorii care genereaza
conversaHi neconforme referitoare la concurs, ignorand prevederile prezentului regulament sau
avand in mod repetat solicitari in afara prevederilor prezentului regulament.



3.6. Sunt excluse de la parHcipare persoanele juridice, precum și angajaţii S.C. ELIS PAVAJE S.R.L.
sau rudele acestora de gradul I și II.

4. PREMIUL OFERIT

4.1.Premiul oferit consta in 2 KITURI DE JARDINIERE RONDA pentru gradina, in valoare totala de 
160 lei + TVA.

4.2.Premiul acordat in cadrul prezentei Campanii nu poate fi inlocuit total sau parHal cu alte
obiecte, nu va putea suferi modificari/suplimentari/diminuari ai parametrilor sau
caracterisHcilor si nici nu se va putea acorda contravaloarea lor in bani sau alte produse.
4.3.Premiul se va expedia casHgatorului la adresa menHonata de acesta, intr-un interval de
maxim 30 de zile de la extragere.
4.4. Pretul livrarii va fi suportat de ORGANIZATOR.

5. DESEMNAREA SI ANUNTAREA CASTIGATORILOR
5.1.CasHgatorul va fi selectat aleatoriu folosind site-ul random.org in data de 3 octombrie 2017,
ora 10. 
5.2.Se vor extrage 3 casHgatori de rezerva, pentru cazul in care casHgatorul desemnat prin
tragerile la sorH nu poate accepta premiul din diferite moHve sau se va dovedi ca nu a indeplinit
condiHile de parHcipare si de acces la aceasta campanie, sHpulate in prezentul regulament.
5.3.CasHgatorul vor fi anuntat telefonic la numarul de telefon menHonat in mailul de inscriere la
concurs, in aceeasi zi, ca a fost desemnat casHgator.
5.4.CasHgatorul este obligat sa faca dovada indeplinirii condiHilor de parHcipare prin punerea la
dispoziHa organizatorului a unei copii dupa un act de idenHficare valabil pana la momentul
respecHv.
5.3.Numele casHgatorului va fi anuntat public de catre Organizator pe pagina sa de facebook
precum 
5.4.În cazul în care casHgatorul premiului nu poate fi contactat intr-un interval de 7 zile de la
extragere, din diverse moHve ce nu ţin de Organizator, acesta din urma își rezervă dreptul de a
transmite premiul următorului parHcipant - rezerva, care îndeplinește condiHile prevazute in
regulament, caz in care se va intocmi un proces verbal de constatare, urmand a se proceda la
acordarea acestuia primei rezerve desemnate. Aceeasi procedura se va aplica situaţiei in care un
câșHgător refuza in scris premiul respecHv.
5.5.Orice reclamaHe facuta de catre parHcipanHi la Concurs si care are legatura cu desfasurarea
prezentei Campanii se va face intr-un termen de 7 zile de la data anuntarii casHgatorilor.

6. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

6.1.Prin parHciparea la acest concurs, fiecare ParHcipant isi da acordul, in mod expres si
neechivoc, cu privire la:



Colectarea si prelucrarea de catre Organizator a informaHilor privind adresa de e-mail pe care 
candidaHi o folosesc pentru a valida inscrierea in concurs precum si a datelor oferite cu acest 
scop. CasHgatorii isi dau, de asemenea, acordul sa furnizeze date cum ar fi, dar fara a se limita 
la: nume/ prenume, nr. de telefon, adresa e-mail, orasul din care provin si a transmiterii 
acestora catre Organizator in scopul acordarii premiilor stabilite prin acest Regulament.
Stocarea acestor date si prelucrarea lor si in alte scopuri decat cele anterior menHonate,
respecHv: reclama, markeHng si publicitate.

6.2.Organizatorul va pastra confidenHalitatea cu privire la datele personale ale CasHgatorilor si
le va uHliza numai in scopurile stabilite prin Regulament.

6.3.ParHcipanHi au dreptul sa refuze, in orice moment, in mod gratuit si fara nici o jusHficare, ca 
datele pe care le-au furnizat in legatura cu parHciparea la concurs sa fie prelucrate in scop de 
markeHng direct sau sa fie dezvaluite unor terH intr-un asemenea scop. ParHcipanHi au dreptul 
sa se opuna prelucrarii datelor cu caracter personal in orice moment, din moHve intemeiate si 
legate de situaHa personala.

6.4.ParHcipanHi au, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecHa persoanelor cu 
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulaHe a acestor date (cu 
modificarile si completarile ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul 
de opoziHe, dreptul de intervenHe asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii 
individuale, precum si dreptul de a se adresa jusHHei

7. LiHgii:

7.1.Eventualele liHgii aparute intre Organizator si parHcipanHi la concurs se vor rezolva pe cale
amiabila.

7.2.Organizatorul nu isi va asuma nicio raspundere cu privire la pretenHile terHlor sau ale
insHtuHilor asupra premiilor casHgate de catre parHcipanH.

7.3.Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere cu privire la nefuncHonarea retelelor de
telefonie fixa si/sau mobila sau a retelelor de Internet.

7.4.Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere in cazul in care ii sunt comunicate informaHi
false sau eronate.

8. DISPOZITII FINALE
8.1. În cazul în care datele parHcipanHlor nu sunt corecte/valide (nume/prenume, adresa de e-
mail, nr. telefon etc), parHcipanHi vor fi exclusi din concurs.
8.2.Numele casHgatorilor concursului vor fi publicate în termen de 24 de ore de la data
extragerii pe pagina de facebook ELIS PAVAJE.



8.3.Organizatorul va derula Concursul pe baza prezentului regulament obligatoriu pentru toH
parHcipanHi si intocmit in conformitate cu dispoziHile cuprinse in Ordonanta Guvernului nr.
99/2000- privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata.
8.4.Organizatorul se obliga sa calculeze, sa reHna si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile
obHnute de catre casHgatori prin primirea premiilor Concursului, in conformitate cu dispoziHile
Codului Fiscal aprobat prin Legea nr.227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.
8.5.Pentru scopul acestui regulament forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi

prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului
din moHve independente de vointa sa si a carui apariHe il pune pe Organizator in imposibilitatea
de a-si indeplini obligaHile asumate prin prezentul regulament..

9. REGULAMENTUL PROMOTIEI

9. REGULAMENTUL PROMOTIEI
9.1.Regulamentul Concursului este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, la sediul
Organizatorului si pe site-ul partenerului www.unimat.ro .
9.2.Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament pe
parcursul derularii Concursului, cu condiHa efectuarii unui anunt public in acest sens inainte de
finalizarea Concursuluii.

Prezentul regulament a fost intocmit in 3 exemplare originale, anexele regulamentului 
consHtuind parH integrante ale acestuia.

S.C. ELIS PAVAJE S.R.L.

Bianka Dobre

Director markeHng 


