Regulament Concurs
1. ORGANIZATOR:
Concursul cu tema "Valentine’s Day 2012" este organizat si desfasurat de SC Coriolan Aur Smarald SRL (denumita in
continuare Organizator), societate comerciala din Romania, cu sediul in Bd. Nicolae Iorga nr. 59, Iasi, inregistrata la
Registrul Comertului cu Nr. J22/2132/1993, CIF RO 4488347.
Participantii la concurs sunt obligati sa respecte termenii prezentati in Regulamentul Oficial al Concursului (denumit in
continuare "Regulament"), asa cum este specificat mai jos.
2. CONDITII DE PARTICIPARE:
In concurs se poate inscrie orice cetatean roman, cu exceptia angajatilor Organizatorului, a rudelor acestora de
gradul I, precum si a altor persoane asociate concursului.
3. INSCRIERE:
Pentru a participa la concurs este necesara achizitia unui produs din categoriile: bijuterii din aur sau inele de logodna
din aur din magazinele Coriolan din Iasi si Bucuresti sau de pe website-ul www.coriolan.ro, cei care achizitioneaza
produsul/produsele primind 3 sanse la extragerea castigatorului.
O varianta alternativa pentru inscrierea la concurs, fara achizitia unui produs specific este simpla vizita a unuia din
cele 3 magazine Coriolan si completarea unui formular de participare cu urmatoarele date: nume si prenume, adresa
de email valida si numar de telefon..
Inscrierea in concurs se face automat pentru toti clientii site-ului www.coriolan.ro, fara completarea formularului mai
sus mentionat. De asemeni, acestora li se acorda 3 sanse de castig.
Pentru clientii magazinelor fizice din Iasi si Bucuresti la achizitionarea produsului este necesar si completarea
formularului cu datele de participare. De asemeni, acestora li se acorda 3 sanse de castig.
Pentru participantii care doar viziteaza magazinul Coriolan si se inscriu la concurs prin formularul de participare se
acord o singura sansa de castig.
Pentru ca participarea sa fie valida este necesar ca datele inscrise in formular sa fie valide..
SC Coriolan Aur Smarald SRL va respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. SC Coriolan Aur Smarald SRL
este Operator date personale inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter
Personal sub nr. 16133.
Informatiile furnizate nu vor fi sub nici o forma puse la dispozitia unor terti. SC Coriolan Aur Smarald SRL garanteaza
securitatea si confidentialitatea datelor gazduite si transmise prin sistemul sau informatic. Aceste informatii vor putea
fi folosite de catre SC Coriolan Aur Smarald SRL pentru a trimite utilizatorului confirmari cat si comunicari comerciale
periodice (newsletter).
4. DURATA:
Concursul se desfasoara intre 05.02.2012 si 15.02.2012 ora 16.00.
5. DESEMNAREA CASTIGATORULUI:
Castigatorul va fi desemnat prin tragere la sorti cu ajutorul website-ului www.random.org in data de 16.02.2012 la
sediul Coriolan.
Fiecarui participant i se va aloca un numar in ordinea inscrierii in concurs. In cadrul tragerii la sorti, numarul
castigator va fi generat prin intermediul site-ului www.random.org. Castigatorul va fi anuntat printr-un email in maxim 2 zile de la data desemnarii sale. Daca in termen de 5 zile, castigatorul nu va raspunde la e-mail
organizatorului, se va alege alt castigator, iar ciclul se repeta pana la validarea unui castigator.
Sansele multiple constau in triplarea inregistrarii participantului in lista de extragere. Exemplu: un participant are 3
sanse; este introdus de 3 ori in acea lista si i se atribuie astfel 3 numere.

Pentru validarea castigarii premiilor, castigatorii persoane fizice vor prezenta actul de identitate la ridicarea
premiului.

6. PREMIU:
Castigatorul desemnat prin tragere la sorti va beneficia de un weekend romantic la Hotel Gott in judetul Brasov. In
premiu este inclusa valoarea cazarii si a cinei romantice, in valoare totala de 800 RON.
Castigatorul nu poate opta pentru primirea contravalorii premiului in bani sau alte obiecte.

7. LITIGII:
In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri, decizia Organizatorului este definitiva. Eventualele litigii
aparute intre organizator si participantii la campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu
va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si durata campaniei si va face public acest lucru.
8. CLAUZE FINALE:
Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice fapt care determina imposibilitatea validarii unui
castigator si reluarea extragerii pana la validarea unui alt castigator, de genul imposibilitatea de notificarea in scris a
castigatorului cauzata de schimbarea adresei de e-mail a participantului sau neprimirea, necitirea corespondentei de
catre acesta, etc.
Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea concursului in conditiile normale conform celor
prezentate, insa nu isi asuma raspunderea pentru eventualele nemultumiri, contestatii ale participantiilor, care nu
vizeaza incalcari ale cadrului legislativ in vigoare.
Prin inscrierea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor,
termenilor si conditiillor prezentului Regulament.
Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant (si/sau participant), pe
pagina www.coriolan.ro/images/various/regulament-vd-2012.pdf, cat si pe blog la articolul cu detalii despre concurs,
dar si la sediul organizatorului.

