Regulamentul Concursului

“Prinde gustul sărbătorilor”
08 decembrie 2017 — 30 decembrie 2017
1. Organizatorul Concursului
Concursul desfăşurat în perioada 08 decembrie 2017 - 30 decembrie 2017 este organizat
de S.C. PIZZA 5 COLŢURI S.R.L., cu sediul social în Arad, Str. Obedenaru nr. 22,
înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J02/814/1996, CUI RO 9042123.
Concursul se desfășoară conform prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru
toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul
Regulament pe parcursul desfașurării Concursului, dar nu înainte de a anunța modifcarea
acestuia pe site-ul http://concurs.pizza5colturi.ro și pe pagina de Facebook Pizza 5
Colțuri https://www.facebook.com/5colturi.

2. Afișarea prezentului Regulament
Prezentul regulamentul va fi afișat pe toată perioada Concursului pe site-ul http://
concurs.pizza5colturi.ro și pe pagina oficială de Facebook Pizza 5 Colțuri https://
www.facebook.com/5colturi.

3. Aria și durata de desfășurare a Concursului
Concursul “Prinde gustul sărbătorilor” se desfăşoară în perioada 08 decembrie 2017 - 30
decembrie 2017, pe site-ul oficial dedicat acestuia, http://concurs.pizza5colturi.ro

4. Dreptul de participare
4.1 Concursul este destinat tuturor persoanelor, indiferent de vârstă, cetăţeni cu
domiciliul stabil în România.
4.2 La acest concurs nu pot participa angajaţii societăţii Pizza 5 Colţuri, rudele de
gradul I ale acestora, cât şi soţii/soţiile acestora.
4.3 Participarea la acest concurs nu este condiţionată de achiziţionarea vreunui
produs sau de plata vreunei taxe de participare.

5. Mecanismul Concursului
5.1 În perioada 08 decembrie 2017 - 30 decembrie 2017, fanii Pizza 5 Colțuri
trebuie să acceseze pagina http://concurs.pizza5colturi.ro, să se înscrie folosind datele
personale, urmând ca mai apoi să-l ajute pe Moș Crăciun să adune cât mai multă pizza,
pentru a obține un punctaj cât mai mare;
5.2 Un participant se poate înscrie o singură dată pe zi, însă poate juca de câte ori
dorește;
5.3 Pentru ca înscrierea să fie validă, participantul trebuie să facă o captură de
ecran (printscreen) punctajului obținut și să încarce fotografia în secțiunea de comentarii a
postării de Concurs de pe pagina de Facebook Pizza 5 Colțuri https://
www.facebook.com/5colturi.

6. Premiile oferite
6.1 Cel mai mare punctaj (15 câştigători)
- 5 x voucher x 5 pizza Big (1 voucher pentru fiecare câştigător)
- 5 x voucher x 5 pizza Medii (1 voucher pentru fiecare câştigător)
- 5 x voucher x 5 pizza Mici (1 voucher pentru fiecare câştigător)
6.2 Tombola finală (6 câştigători)
- 1 x ramă foto digitală Hama Slim, Full HD, 17.3”
- 1 x sandwich maker Star-Light, 3 in 1
- 1 x espressor cafea Saeco Moltio
- 1 x coş produse Olympia
- 2 x coş produse Caroli

6.3. Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte premii şi nici nu se poate acorda
contravaloarea acestora în bani.

7. Desemnarea şi anunţarea câștigătorilor
7.1 Câștigătorii vor fi aleși după două criterii:
- cei care au obținut cel mai mare punctaj (15 câştigători)
- aleatoriu, dintre toți participanții, la tombola finală; (6 câştigători)
7.2. În cazul în care există cel puțin 15 jucători care au obținut un punctaj maxim,
toți câștigătorii vor fi aleși în mod aleatoriu, prin random.org
7.2 Extragerea și anunțarea câștigătorilor se vor face în data de 03 ianuarie 2018,
pe pagina oficială de Facebook Pizza 5 Colțuri;
7.3. Câştigătorii vor fi contactaţi telefonic sau printr-un mesaj (SMS) de către un
reprezentant al societăţii Pizza 5 Colţuri, în perioada 03 – 05 ianuarie, la numărul de
telefon furnizat de concurent la începutul jocului. Reprezentantul va efectua 2 apeluri/
mesaje în perioada menţionată, în intervalul orar 09:00 – 17:00. În cazul în care potenţialii
câştigători nu răspund, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a apela la rezerve, în ordinea
extragerii acestora.

8. Predarea premiilor
8.1. Premiile vor fi înmânate câştigătorilor în perioada 8 – 28 ianuarie 2018, de luni
până vineri, în intervalul orar 09:00 – 17:00, la sediul societăţii (Str. Obedenaru, nr.22 –
Pizza 5 Colţuri Vlaicu).
8.2. Predarea se va face pe baza actului de identitate/certificat de naştere (în cazul
persoanelor minore) şi prin completarea unui proces verbal de predare - primire a
premiului.

9. Confidențialitatea datelor
9.1. Participanţii 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 își exprimă
acordul expres și neechivoc, ca datele lor personale să intre în baza de date a
Organizatorului.
9.2. 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.

