
REGULAMENT „FRUMUSEȚEA ESTE ÎN TINE” 

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI 

Organizatorul concursului este S.C. POMODAN COLLECTION SRL.  

 

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit în continuare 

(„Regulament”) care este obligatoriu pentru toți participanții. 

 

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța 

publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială. 

Concursul este organizat și desfășurat în temeiul O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și 

serviciilor de piață, republicată. 

 

SECȚIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI 

Campania se va desfășura în perioada 1 august 2016 – 25 decembrie 2017, prin intermediul website-ului 

www.bottegaverde.ro 
Concursul este organizat și desfășurat pe întreg teritoriul României și se  desfășoară în spațiul virtual 
corespunzător web site-ului accesibil la adresa www.bottegaverde.ro  
 După data încheierii Concursului, Organizatorii nu mai au nicio responsabilitate și nu iși mai asumă nicio 
obligație în legătură cu orice circumstanță care ar putea eventual conduce la concluzia actualității sau 
continuării Concursului. 

 

   

SECȚIUNEA 3. DREPTURI ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE 

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau 

religie, rezidente în România, care respectă condițiile prezentului regulament și care urmează indicațiile 

prezente în acest Regulament pentru a-și valida participarea.  

Nu pot participa angajați ai Organizatorului și ai celorlalte companii implicate în această acțiune, precum 

și rudele de gradul I ale acestora.  

Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei 

constrângeri a prevederilor prezentului regulament.  

Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de 

Regulament.  

Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau 

informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale. 

  

SECȚIUNEA 4. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE 

Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția 

persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, 

respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, 

dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. 

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanți la înscrierea în concurs exclusiv 

în scopul identificării câștigătorului. 

http://www.bottegaverde.ro/
http://www.bottegaverde.ro/


  

SECȚIUNEA 5. MECANISMUL 

Utilizatorii vor afla de concurs prin intermediul website-ului www.bottegaverde.ro si a metodelor de 

promovare online si offline a acestuia. Utilizatorii se pot înscrie o singură dată în concurs. 

  

Pentru a se înscrie în concurs utilizatorii trebuie să: 

- Realizeze minim o comanda lunar in cadrul careia sa se regaseasca si un magnet/ plasa cu mesajul 

campaniei, astfel incat sa colectioneze toate mesajele din campania „Frumusetea e in tine”, indiferent 

de suportul pe care este prezentat acesta (magnet/ plasa). 

 

SECȚIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI 

La sfârșitul concursului, reprezentanții Bottega Verde vor recompensa participanții la concurs, care au 

respectat mecanismul concursului prin alegerea random a 24 participanți, cu ajutorul programului 

Random.org http://www.random.org/. Extragerile se vor realiza in la finalul lunilor decembrie 2016, 

iunie 2017, decembrie 2017.  

 

Se vor acorda trei tipuri de premii la fiecare extragere, ce constau în: 
- Premiul 1:  1 voucher x 500 lei  

- Premiul 2: 3 vouchere x 200 lei 

- Premiul 3: 4 vouchere x 100 lei 

Valoarea totală a premiilor este de 4.500 ron (TVA inclus) și sunt calculate și costurile cu distribuția 

materialelor către câștigători. 

Câștigătorii vor intra în posesia premiilor în maxim 30 de zile din momentul confirmării datelor de 

livrare. 

 

SECȚIUNEA 7. PREDAREA PREMIULUI  

Câștigătorii concursului vor fi anunțați pe pagina de facebook Bottega Verde si pe website-ul 

www.bottegaverde.ro in 5 zile de la extragere, fiind contactați ulterior de către un reprezentant Bottega 

Verde, care le va solicita datele pentru a intra în posesia premiului.  

În cazul în care câștigătorii nu răspund la mesaj sau nu își trimit datele de contact într-un interval de 

șapte zile de la anunțarea lor, atunci se va realiza o nouă extragere și vor fi aleși noi câștigători. 

 
SECȚIUNEA 8. CONTRAVALOAREA ÎN BANI 
(1) În cadrul Concursului nu este posibilă înlocuirea premiului oferit gratuit, cu contravaloarea acestuia 
în bani sau cu alte beneficii. 
(2) În cazul refuzului unui câștigător de a beneficia de premiul câștigat, așa cum este acesta descris în 
regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.  

 

SECȚIUNEA 9. ÎNCETAREA CONCURSULUI 

Prezentul Concurs va înceta de drept la data de 15 decembrie 2017, orele 23.59 și poate înceta înainte 

de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră - de natură a face imposibilă 

derularea. 

  

http://www.bottegaverde.ro/
http://www.random.org/


 

SECȚIUNEA 10. REGULAMENTUL CONCURSULUI 

Regulamentul Concursului este disponibil în mod gratuit pe siteul www.bottegaverde.ro Prin 

participarea la acest concurs, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament. Orice 

modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe site-ul www.bottegaverde.ro  

  

SECȚIUNEA 11. TAXE ȘI IMPOZITE AFERENTE 
Organizatorul se obligă să suporte impozitul datorat pentru veniturile constând în premiile obținute de 
către câștigători ca urmare a prezentei Campanii, în conformitate cu prevederile Codului fiscal, orice alte 
obligații de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu aceasta, fiind în sarcina exclusivă a 
câștigătorilor. 
 
SECȚIUNEA 12. DREPTUL LA IMAGINE 
Acordarea premiului corespunzător Concursului poate fi un eveniment public. 
Participarea la Concurs constituie acordul participantelor referitor la faptul că imaginea (numele și 
fotografia) acestora pot fi făcute public și folosite în materiale publicitare de către Organizator, cu 
respectarea legislației în vigoare, fără niciun fel de plată aferentă, acordul valorând cesiunea drepturilor 
patrimoniale corespunzătoare ale participanților către Organizator pe teritoriul României, pentru 
întreaga perioadă de protecție a acestora. 
 

SECȚIUNEA 13. LITIGII 

În cazul unor litigii apărute între Bottega Verde și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe 

cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor 

înainta litigiul spre soluționare instanțelor române competente. 
 

http://www.bottegaverde.ro/
http://www.bottegaverde.ro/

