REGULAMENT TOMBOLĂ – TÂRGUL DE TURISM “VACANŢA” CONSTANŢA

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL TOMBOLEI

Tombola este organizată în cadrul Târgului de Turism “Vacanţa” Constanţa, de către
Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa, cu sediul în Constanţa,
Bd. Alexandru Lăpuşneanu, nr.185A, cont: RO59BRDE140SV05935041400, deschis
la BRD Sat Vacanţă Constanţa, cod fiscal RO2756842, tel: 0241-61.98.54, fax: 024161.94.54, e-mail: office@ccina.ro, reprezentată de dl Mihai Daraban – Preşedinte şi de
dna Victoriţa Dragomirescu – Director Economic.
Prin participarea la această tombolă, participanţii se obligă să respecte prezentul
regulament, ce conţine termenii şi condiţiile de organizare şi desfăşurare a tombolei.
Prezentul Regulament este public şi poate fi accesat pe site-ul www.ccina.ro.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament,
urmând ca astfel de eventuale modificări să intre în vigoare numai după anunţul
prealabil
de
prezentare
a
acestor
modificări
pe
www.ccina.ro.

SECŢIUNEA 2. DURATA ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE A TOMBOLEI

Tombola se desfăşoară în locaţia evenimentului Târgul de Turism “VACANŢA”
Constanţa, în data de 27 noiembrie 2016, ora 19:00, în incinta VIVO! Constanta –
Intrarea
nr.
3,
în
cadrul
Târgului,
standul
Organizatorului.
Taloanele de participare pot fi introduse în urnă pe perioada târgului, dar nu mai tarziu
de 27 noiembrie 2016, ora 19:00.

SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE PARTICIPARE
La Tombolă, poate participa orice persoană fizică, cu vârsta minimă de 18 ani, care intră
în posesia talonului de participare şi este vizitator al Târgului de Turism “VACANŢA”
Constanţa, din perioada 25 – 27 noiembrie 2016, ce se desfăşoară la VIVO! Constanta.
Participarea constă în completarea talonului de participare şi introducerea acestuia în
urnă.
Este obligatoriu ca pe talonul de participare să fie completate toate datele de
identificare: nume, prenume, e-mail, număr de telefon. Este opţională completarea
rubricii privind datele de identificare din actul de identitate.
Orice lămuriri suplimentare pot fi solicitate
mihaela.lazareanu@ccina.ro sau laura.tirziu@ccina.ro.

şi

transmise

pe

adresa

Prin completarea talonului de participare şi introducerea acestuia în urnă, participanţii se
obligă să respecte prevederile prezentului Regulament. Prin participarea la această
tombolă, participanţii sunt de acord să primească informaţii despre ediţiile viitoare ale
Târgului de Turism “Vacanţa” Constanţa organizate de către Camera de Comert,
Industrie, Navigatie şi Agricultură Constanţa şi ofertele de vacanţă transmise direct de
către expozanţii de la această ediţie a Târgului.
SECŢIUNEA 4. MODUL DE DESFĂŞURARE A TOMBOLEI
Tombola va fi lansată în data de 25 noiembrie 2016, ora 10:00
Se va distribui, in cadrul targului, un număr de 2.000 de taloane de participare.
SECŢIUNEA 5. PROCEDURA DE VALIDARE A TALOANELOR CÂŞTIGĂTOARE ŞI
ACORDAREA PREMIILOR
Se vor considera valide, taloanele de participare care îndeplinesc următoarele
condiţii:
-

Sunt completate în mod lizibil toate rubricile, cu excepţia rubricii privind datele de
identificare cuprinse în actul de identitate, a cărei completare este opţională
Sunt completate de persoane care îndeplinesc condiţiile prevăzute în secţiunea
3.

O persoană care a câştigat un premiu, la o extragere, nu va mai avea dreptul să câştige
un alt premiu, la extragerile următoare. Chiar dacă va fi extras un alt bilet câştigător, pe
acelaşi nume, nu va fi validat şi se va proceda la o nouă extragere.
Numele câştigătorilor va fi anunţat la decernarea premiilor, la fiecare extragere în parte
şi ulterior postat pe site. De asemenea, câştigătorii vor fi contactaţi la numărul de telefon
şi/ sau adresa de e-mail indicate în talon.
Taloanele câştigătoare vor fi acordate până în data de 9 decembrie 2016. Acestea se
vor ridica de la sediul Organizatorului – biroul nr. 1, parter, sediul din Constanţa, Bd.
Lăpuşneanu nr. 185A, în original, cu menţiunea validat.
Pentru a beneficia de premiile tombolei se vor respecta perioadele şi condiţiile de
rezervare solicitate de fiecare agenţie de turism/ hotel/ asociaţie de turism/ restaurant,
acestea fiind responsabile de informarea câştigătorilor, respectiv de asigurarea calităţii
serviciilor turistice.
Câştigătorii, pentru a intra în posesia premiilor, vor fi direcţionaţi către agenţii economici
ce au pus la dispoziţie premiile. Aceştia au obligaţia de a prezenta talonul de participare
câştigător, validat de Organizator.
Câştigătorii care nu pot fi contactaţi la datele de contact indicate în talon şi nici nu-şi vor
revendica premiile în termen de 7 zile de la data afişării câştigătorilor pe site, nu mai pot
revendica premiile câştigate.

Validarea taloanelor de participare se va face de către o comisie formata din 2
reprezentanti ai organizatorilor si reprezentantul agentului economic care ofera premiul
respectiv.
Având în vedere ca taloanele de participare se completează în nume propriu, premiile
câştigate nu sunt transmisibile, decât cu acordul expres al agentului economic care a
pus la dispoziţie premiul respectiv.
Reclamaţiile de orice natură referitoare la premiile câştigate, nu pot fi îndreptate
împotriva Organizatorului şi nu vor atrage răspunderea acestuia.
Salariaţii CCINA nu vor avea dreptul să participe la tombole, pentru a nu se crea
suspiciuni (în schimb, pot participa rudele acestora).

SECŢIUNEA 6. RESPONSABILITATE

Prin participarea la concurs, toţi participanţii, inclusiv câştigătorii sunt de acord şi se
obligă să respecte şi să se conformeze tuturor cerinţelor şi condiţiilor impuse de
Organizator prin prezentul Regulament, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea
personală şi exclusivă a participanţilor şi eventualilor câştigători.
Prin participarea la această Tombolă toţi participanţii sunt de acord să primească
informaţii despre ediţiile viitoare ale Târgului de Turism “VACANŢA” Constanţa şi oferte
de vacanţă transmise direct de către expozanţii la această ediţie.
În conformitate cu legislaţia în vigoare, Organizatorul este obligat să facă publice numele
câştigătorilor şi câştigurile acordate în cadrul acestui concurs. Lista câştigătorilor va fi
afişată pe site-ul www.facebook.com/targulvacantaconstanta în conformitate cu
prevederile prezentului Regulament.
Prin simpla participare la tombolă, participanţii sunt de acord ca datele lor de contact să
intre în baza de date a Organizatorului, să fie prelucrate şi folosite în viitor de
Organizator pentru a fi informaţi cu privire la noi evenimente, ediţii ale târgului, alte
târguri şi expoziţii, respectiv sunt de acord să primească şi direct, oferte de vacanţă, din
partea expozanţilor la această ediţie. La cererea expresă, în scris, a participanţilor,
Organizatorul nu va mai folosi datele lor personale.

Tombola nu va fi organizată în cazul intervenirii unui eveniment generator de forţă
majoră sau caz fortuit, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive
independente de voinţa sa.

ANEXA
PREMII TOMBOLA
Targul de Turism VACANTA Constanta, editia a IX-a
25 – 27 noiembrie 2016

TURKISH AIRLINES – oferă 1 bilet de avion dus – întors pe ruta Constanţa –
Istanbul, clasa: Economic.

Blue Air oferă un bilet de avion dus întors către orice destinaţie operată de Blue
Air din Constanţa

Pamporovo – Mechi Chal oferă 2 nopți de cazare în Hotelul Perelik 3*, masă all
- inclusive, 2 ski-pass-uri valabile în zonele Pamporovo – Mechi Chal, shuttle
gratuit de la hotel în zona de ski.

ASOCIAŢIA DESCOPERĂ STRAJA – PENSIUNEA DAIANA – oferă 2 nopţi
cazare, cameră dublă, mic dejun inclus.

ASOCIAŢIA DESCOPERĂ STRAJA – VILA ALPIN – oferă 2 nopţi cazare,
cameră dublă, mic dejun inclus.

EXPOLITORAL TURISM – oferă 3 nopţi cazare cu mic dejun (1 loc în dublă) la
Hotel MERCURE BOLOGNA CENTRO 4* - Italia, în perioada 03 – 06.03.2017.
“Program special de 8 Martie pentru Doamne şi Domnişoare”

ANAHOTELS – HOTEL EUROPA – EFORIE NORD oferă un pachet spa "Adio
Stress", ce include: hidromasaj cu uleiuri esențiale, shiro-dhara 30’, stress relief
massage 30’, acces SPA (piscină interioară cu apă sărată din lacul Techirghiol,
saună umedă și saună uscată, jacuzzi).

Fit Express Constanţa oferă 2 abonamente Small 2, abonamente ce constă în
2 şedinte de electrostimulare activă cu noul aparat wireless Xbody.
Regulamentul tombolei îl găsiţi pe: www.ccina.ro

