
Regulament concurs “Veioze pentru dormitorul tau!”

I. ORGANIZATORUL CONCURSULUI
Organizatorul concursului “Veioze pentru dormitorul tau!” este SC EGREGOR DESIGN SRL-D, societate cu raspundere 
limitata, organizata si functionand in conformitate cu legislatia din Romania, avand sediul social în Cluj Napoca, Str. 
Muresului nr. 17A, Judetul Cluj, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J12/2130/2015, avand 
codul unic de inregistrare 34769700 (denumita in continuare „Organizator”), reprezentata legal de d-na Rusu Mihaela in 
calitate de administrator.

II. DURATA CONCURSULUI
Perioada în care se va desfasura concursul “Veioze pentru dormitorul tau!” este 12.09.2016 - 16.10.2016.
Extragerea castigatorului - in data de 17.10.2016.
Anuntarea castigatorului - in data de 17.10.2016 pe pagina oficiala de Facebook Egregor Design.

III. PARTICIPANTII
Pot participa la Concursul “Veioze pentru dormitorul tau!” doar persoanele fizice cu domiciliul stabil pe teritoriul Romaniei, 
cu varsta de minimum 18 ani impliniti la data inceperii concursului si care se inscriu pe pagina de Facebook Egregor 
Design, respectand pasii indicati. La acest concurs nu pot participa firmele, brandurile sau orice organizatie cu statut de 
persoana juridica.

IV. MECANISMUL CONCURSULUI 
Participantii la concurs trebuie sa:
1. Bifeze optiunea “Like“ din pagina Facebook Egregor Design
2. Sa dea “Share“ public postului cu concursul
3. Sa lase un comentariu la postul concursului cu textul “Veioza“

Validarea participantilor este conditionata de Like la pagina de Facebook Egregor Design, de Share la postul concursului si 
de comentariu.
Cei care au dat deja Like paginii Facebook Egregor Design pot participa de asemenea la concurs, conditionati fiind de Share 
la postul concursului si de comentariul cu textul “Particip“. Castigatorul va fi anuntat prin intermediul paginii de Facebook 
Egregor Design. In 17 octombrie 2016 se va trage la sorti castigatorul si doua rezerve. Tragerea la sorti se va face utilizand 
random.org. In cazul in care realizarea extragerii castigatorilor pe www.random.org nu va fi posibila din cauza unor 
eventuale probleme tehnice independente de Organizator, extragerea va fi efectuata intr-o data anuntata ulterior.
Castigatorul va fi contactat si va fi rugat sa confirme, in termen de 3 zile acordul de intrarea in posesia premiului. Daca in 
termen de 3 zile  castigatorul nu a confirmat, organizatorul considera datele de contact inregistrate in concurs drept 
neconforme si va acorda premiul rezervei.
In saptamana 17 – 23 octombrie 2016, castigatorul va fi validat si se vor stabili impreuna cu el toate detaliile necesare 
ridicarii premiului.

V. PREMIUL CONCURSULUI
Castigatorul va primi doua veioze de dormitor cu diametrul de 20 cm produse de Eglo.

VI. REGULAMENTUL PROMOTIEI
Regulamentul concursului “Veioze pentru dormitorul tau!” este adus la cunostinta participantilor pe pagina web a 
Organizatorului, www.egregordesign.com.

VII. FORTA MAJORA 
Daca organizatorul identifica o situatie care impiedica sau intarzie total sau partial executarea regulamentului si derularea 
concursuluiacesta este obligat sa comunice participantilor existenta acesteia în termen de 5 zile lucratoare.

VIII. TEMEIUL LEGAL
Prezentul regulament este in conformitate cu prevederile O.G. nr 99 / 2000 privind comercializarea produselor si serviciilor 
pe piata, H.G. nr 333 /2003 – Norme metodologice de aplicare a O.G. 99 /2000 privind comercializarea produselor si 
serviciilor de piata si Legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si 
libera circulatie a acestor date, actualizata.

IX. CONFIDENTIALITATEA DATELOR
SC Egregor Design SRL-D, in vederea desfasurarii promotiei, prelucreaza datele personale ale participantilor, in 



conformitate cu Legea 677/2001. Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin 
Regulament, castigatorul premiului isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lui cu caracter personal, sa intre in 
mod gratuit in baza de date a Organizatorului si sa fie prelucrate de SC Egregor Design SRL-D. in scopul validarii, 
desemnarii castigatorului si acordarii premiului catre castigator. 

X. ALTE REGLEMENTARI
Eventualele litigii aparute se vor rezolva pe cale amiabila. SC Egregor Design SRL-D va lua toate masurile necesare pentru 
desfasurarea concursului in conditii normale, conform celor prezentate, insa nu isi
asuma raspunderea pentru eventualele nemultumiri, contestatii ale participantilor, care nu vizeaza incalcari ale cadrului 
legislativ in vigoare.
Promotia nu este in niciun fel sponsorizata, sprijinita sau administrata de Facebook. Angajatii organizatorului, precum ?i 
toate celelalte persoane implicate in acest proiect nu vor putea participa la acest concurs, in sensul ca nu li se vor putea 
acorda niciun fel premii.
Redactat la sediul S.C. Egregor Design S.R.L, astazi, 12.09.2016.

Organizatorul Campaniei promotionale "Veioze pentru dormitorul tau!".
Mihaela Rusu,
SC Egregor Design SRL-D.
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