REGULAMENT CONCURS
„Chef de vara”

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI.
1.1. Organizatorul concursului “Chef de vara” (denumit in continuare Concursul) este CRISUL
SUPERMARKET S.A, cu sediul în Oradea, str. Republicii, nr.30, jud. Bihor, înregistrată la
Registrul Comerțului sub nr. J05/378/1991, având cod de identificare fiscală (CUI) RO56290,
reprezentată de Sapient Management SRL – Administrator Unic, (denumita in continuare
Organizatorul)
1.2. Concursul se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse in prezentul regulament (denumit in
cele ce urmeaza „Regulamentul”). Termenii si conditiile prezentului Regulament, asa cum sunt
prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toti participantii la concurs.
1.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, urmand ca aceste
modificari sa intre in vigoare dupa o zi de la anuntarea participantilor in acest sens pe pagina de
Facebook a Organizatorului.
1.4. Participantii isi exprima tacit acordul fata de eventualele modificari ale regulamentului prin
continuarea participarii la concurs, in caz contrar acestia avand dreptul de a solicita retragerea din
concurs.
SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI.
2.1. Concursul “Chef de vara” se va desfasura in perioada 05 iulie 2018 – 15 august 2018 si urmeaza
sa

fie

organizat

si

desfasurat

online,

pe

pagina

de

facebook

https://www.facebook.com/CrisulShoppingCenter/.
2.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi perioada Concursului pe parcursul derularii
acestuia, dar nu inainte de a anunta acest lucru in mod public.

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE.
3.1. Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice rezidente/nerezidente in Romania, care
acceseaza pagina de facebook: https://www.facebook.com/CrisulShoppingCenter/

si se supun

regulilor concursului promovat.
3.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a refuza anumiti participanti, in cazul in care nu se
conformeaza regulilor.
1|Page

3.3. Nu au dreptul de participare la acest concurs angajatii CRISUL SUPERMARKET S.A,.
3.4. Participarea la acest Concurs implica acceptarea expresa a tuturor clauzelor prezentului
Regulament accesibil la adresa: www.crisul.ro
3.5. Prin inscrierea la acest concurs, declarati ca sunteti de acord si agreati in mod integral termenii
acestui Regulament.
SECTIUNEA 4. MODUL DE DESFĂȘURARE AL CONCURSULUI. CONDITII DE
PARTICIPARE.
4.1. Concursul va fi promovat pe pagina de facebook si se va desfasura in incinta centrului comercial
Crisul Shopping Center.
4.2. Pentru a putea participa la acest concurs, trebuie respectati urmatorii pasi:
1. Achizitionarea de produse in valoare de 200 lei de la oricare din magazinele Crișul Deco, Toyland,
Lenjerie multibrand, Urbanique și Shoeland din Crisul Shopping Center. Puteti achizitiona produse de
la fiecare magazin amintit mai sus cu conditia ca suma cumulata sa fie de 200 lei.
2. Dupa ce ati achizitionat produse in valoare totala de 200 lei, va puteti prezenta la oricare din cele 5
magazine impreuna cu bonul/bonurile fiscale pentru a primi talonul de concurs pe care il veti completa
si introduce in urna concursului, amplasata la parterul crisul.
SECTIUNEA 5. PREMIILE OFERITE IN CADRUL CONCURSULUI SI ACORDAREA
PREMIILOR.
5.1. Premiul constă in acordarea unui voucher in valoare de 100 euro la magazinele Crișul Deco,
Toyland, Lenjerie multibrand, Urbanique și Shoeland din Crisul Shopping Center. Castigatorul va
putea intra in posesia premiului, prezentandu-se la Crisul Shopping Center – numar de contact:
0753/497 844 – Remus Rosca, in data de 16 august 2018, incepand cu orele 12:00 si pana la orele
17:00.
SECTIUNEA 7. ANUNTAREA SI ACORDAREA PREMIILOR.
5.1.

Câștigătorul

va

fi

anunțat

prin

intermediul

paginii

de

facebook

https://www.facebook.com/CrisulShoppingCenter/ .
5.2. Extragerea va avea loc in data de 16.08.2018 la ora 10:00 prin extragerea cuponului castigator
din urna concursului “Chef de vară” de catre unul dintre oganizatori. Extragerea va fi
transmisa live pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/CrisulShoppingCenter/ .
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5.3. Anuntarea castigatorilor si contactarea acestora va avea loc in ziua extragerii, imediat dupa
extragere. În cazul in care cei desemnati câstigatori nu pot fi contactati pana la ora 15:00, sau renunta
la premiu, se va mai extrage un cupon.

SECTIUNEA 6. LITIGII.
6.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs se vor rezolva pe cale
amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele
judecatoresti competente romane
6.2. Legea aplicabila este legea romana.
SECTIUNEA 7. INTRERUPEREA CONCURSULUI.
7.1. Concursul va putea fi intrerupt doar in caz de forta majora sau prin decizie unilaterala a
Organizatorului.
7.2. Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord cu prelucrarea datelor lor cu caracter
personal pentru desfasurarea acestui concurs si se conformeaza prezentului Regulament.

CRISUL SUPERMARKET S.A
Prin Sapient Management SRL – Administrator Unic
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