REGULAMENTUL PENTRU CONCURSUL
“4 ZILE DE POVESTE, IN ITALIA”
PERIOADA DESFASURARII CONCURSULUI 1 IANUARIE 2017 – 31 DECEMBRIE 2017

ORGANIZATORUL CONCURSULUI
Organizatorul concursului este S.C. Aluterm Group SRL. cu sediul in CLUJ, STR. IOAN POP DE CLUJ 2, Romania,
avand Codul Unic de Inregistrare RO17696129, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului sub numarul
J12/2258/2005, numita in cele ce urmeaza “organizatorul”.
Scopul concursului este acela de a imbunatati imaginea brandului CAME si de a-i creste vizibilitatea in
Romania.

DURATA CONCURSULUI
Concursul se desfasoara intre 1 ianuarie 2017 ora 12:00 – 31 decembrie 2017 ora 23:59:59 cu respectarea
conditiilor prezentului regulament

PARTICIPANTI
Conditii de participare
La concurs poate participa orice societate comerciala inregistrata in Romania care semneaza Contractul de
distributie a produselor CAME cu firma Aluterm Group S.R.L. denumit in continuare “Participant” si care in
perioada 1 ianuarie 2017 ora 12:00 – si 31 decembrie 2017 ora 23:59:59 indeplineste cumulative urmatoarele
conditii:
1.
2.

Semneaza pentru anul 2017 Contractul de distributie a produselor CAME si Actul Aditional aferent
anului 2017 cu societatea comerciala S.C. Aluterm Group S.R.L.
Achizitioneaza produse de cel putin 5000 de euro (calculat la cursul ING Bank la ziua facturarii).

PREMIILE
In cadrul Concursului se vor acorda urmatoarele premii:
1.

2.
3.

4.

Se vor acorda 5 excursii in Italia pentru primele 5 companii in functie de valoarea achizitiilor in anul
2017. Organizatorul se obliga sa publice periodic informatii referitoare la acest top tuturor
companiilor care au semnat contractul de distributie.
Fiecare companie care va depasi o valoare de achizitie de 35 000 de euro pentru anul 2017 va primi
o excursie in Italia.
Se vor acorda 5 excursii prin tragere la sorti. La fiecare cumul de achizitii de 5000 de euro o
companie va primi un voucher, o sansa de castig (la 15 000 de euro va primi 3 vouchere, 3 sanse). In
aceasta tragere la sorti nu pot participa companiile care au primit deja o excursie pe baza criteriilor
de la punctele 1 sau 2.
O companie poate cumula premiile obtinute la punctele 1 si 2.
Premiile constau intr-o excursie in Italia care include: zbor, cazare, 3 mese pe zi si costul unei
serii de activitati inedite. In cadrul acestei excursii se vor vizita orasele Venetia, Treviso, se
vor face degustari de vinuri, se va vizita Sediul Central CAME, impreuna cu fabrica si centrul
logistic, se face karting. Programul va include si o serie de surprize pe care participantii le vor
descoperi pe parcurs. O excursie inseamna un loc pentru o persoana. Deplasarea in Italia se
va face in grup, in primavara anului 2018.

Premiile nu pot fi convertite în bani.
Acordarea premiilor
Castigatorii de la punctul 3 vor fi desemnati prin tragere la sorti organizata de Aluterm Group si CAME in
primul trimestru al anului 2018.
Participantii au obligatia de a raspunde personal apelurilor primite din partea Organizatorului si de a prezenta
datele lor de identificare solicitate de catre acestia. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea cu privire la
identitatea persoanei care raspunde apelului consultantului si nici pentru datele de identificare necesare
validarii castigatorului, oferite de acesta. Orice abatere atrage descalificarea participantului din concurs.
Castigatorii valizi vor fi afisati pe site-ul Organizatorului, in pagina dedicata concursului in maxim 64 de ore de
la realizarea extragerii.
Tragerea la sorti va fi organizata la unul dintre sediile Aluterm.

RESPONSABILITATEA
Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea in cazul niciunei situatii create in urma participarii la Concurs. De
asemenea, organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru nicio situatie ce poate determina

imposibilitatea participarii clientilor Aluterm Group la concurs sau a bunei desfasurari a activitatilor descrise in
prezentul regulament, ca urmare a unor restrictii de natura tehnica sau a politicii financiare Aluterm Group.
Validarea participarii la Concurs, si desemnarea castigatorilor va fi realizata exclusiv de catre Organizator si
consultantii sai, nefiind admise alte variante in acest sens.
Acordarea unui premiu poate fi un eveniment public. Participarea la acest concurs implica acordul
castigatorului ca numele si premiul sa poata fi publicate de catre Organizator.
Premiile nu includ si asigurarea de calatorie. Castigatorii care vor calatori in Italia isi asuma raspunderea de a-si
incheia o polita de asigurare de calatorie valabila in Italia. Aluterm isi asuma responsabilitatea pentru buna
organizare a transportului a serviciilor de masa, cazare si a activitatilor din Italia. Organizatorul nu isi asuma
responsabilitatea in cazul niciunei situatii create in urma participarii la Concurs.

CONDITIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS
Castigatorii au obligatia sa indeplineasca urmatoarele conditii:
o

sa respecte acest regulament

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament. Eventuale modificari ce vizeaza premiile,
data extragerii castigatorilor vor fi aduse la cunostinta publicului in termen de 30 de zile.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Organizatorul se angajeaza sa nu foloseasca datele personale ale Participantilor obtinute ca urmare a
desfasurarii concursului decat in scopul derularii prezentului Concurs si in scopul informarii viitoare a
participantilor cu privire la solutiile Aluterm Group, in conformitate cu acest Regulament, o utilizare in orice alt
scop nefiind permisa.
Datele personale prelucrate de Organizator vor fi: nume/prenume, numar de telefon, adresa de e-mail, firma,
functie.
Suplimentar, in cazul Participantilor castigatori, Organizatorul va colecta direct de la Participanti si urmatoarele
date cu caracter personal:, adresa completa ,CNP, serie/nr BI/CI.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a anunta public numele Participantilor, numele Castigatorilor si Premiile
oferite acestora, sa faca publice fotografii si filmari cu premiul si cu reprezentantii societatii comerciale
castigatoare, in conformitate cu legislatia in vigoare. Organizatorul se obliga sa pastreze confidentialitatea
datelor personale ale Participantilor.
Participantii au dreptul de a solicita in scris la sediul Organizatorului sau prin apel la numarul destinat clientilor
Aluterm - CAME - 0372 368 351, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile

Legii 677/2001, precum si a Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii
private in sectorul comunicatiilor electronice. In acest sens, Organizatorul garanteaza persoanelor fizice
participante la acest Concurs urmatoarele drepturi conform art. 12-15 si art.18 din Legea nr. 677/2001 pentru
protectia persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date:
- dreptul de a fi informati; - dreptul de a avea acces la date; - dreptul de interventie asupra datelor; - dreptul
de opozitie la prelucrarea datelor; - dreptul de a se adresa justitiei.
Organizatorul informeaza Participantul ca singura consecinta a refuzului de a datele personale este
neparticiparea la acest Concurs. Furnizarea acestor date este echivalenta cu participarea in campanie si
agrearea tuturor conditiilor din Regulament.
Organizatorul are obligatia sa respecte prevederile Legii 677/2001 referitoare la protectia persoanelor privind
prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, precum si ale Legii 506/2004 privind
prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice.

TAXE, IMPOZITE SI ALTE CHELTUIELI
Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre
castigatori, in conformitate cu Titlul III din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile
ulterioare, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu acestea revenind in
exclusivitate castigatorilor.
Prin simpla participare la concursul, castigatorii declara ca sunt de acord cu mecanismul de impozitare aplicat
de Organizator.

RECLAMATIILE
Orice reclamatie legata de desfasurarea concursului se va face in scris, in termen de 5 zile lucratoare de la data
la care s-a produs evenimentul reclamat.
Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in
cazul in care acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din
Bucuresti.

PUBLICAREA REGULAMENTULUI
Acest regulament poate fi descarcat gratuit in pagina destinata concursului: http://www.cameromania.com/4zile-de-poveste-italia/
S.C. ALUTERM GROUP SRL

