REGULAMENT TOMBOL – TÂRGUL DE TURISM “VACAN A” CONSTAN A

SEC IUNEA 1. ORGANIZATORUL TOMBOLEI
Tombola este organizat în cadrul Târgului de Turism “Vacan a” Constan a, de c tre
Camera de Comer , Industrie, Naviga ie i Agricultur Constan a, cu sediul în Constan a,
Bd. Alexandru L pu neanu, nr.185A, cont: RO59BRDE140SV05935041400, deschis
la BRD Sat Vacan Constan a, cod fiscal RO2756842, tel: 0241-61.98.54, fax: 024161.94.54, e-mail: office@ccina.ro, reprezentat de dl Mihai Daraban – Pre edinte i de
dna Victori a Dragomirescu – Director Economic.
Prin participarea la aceast tombol , participan ii se oblig s respecte prezentul
regulament, ce con ine termenii i condi iile de organizare i desf urare a tombolei.
Prezentul Regulament este public i poate fi accesat pe site-ul www.expoconstanta.ro.
Organizatorul î i rezerv dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament,
urmând ca astfel de eventuale modific ri s intre în vigoare numai dup anun ul
prealabil de prezentare a acestor modific ri pe www.expoconstanta.ro.
SEC IUNEA 2. DURATA I LOCUL DE DESF

URARE A TOMBOLEI

Tombola se desf oar în loca ia evenimentului Târgul de Turism “VACAN A”
Constan a, în perioada 21 – 23 februarie 2014, în incinta Maritimo Shopping Center –
Intrarea
nr.
3,
în
cadrul
Târgului,
standul
Organizatorului.
Tombola va fi lansat în data de 21 februarie 2014 ora 10.00 i se va desf ura pân în
data de 23 februarie 2014 (ora 19.00) când are loc extragerea final . Taloanele de
participare pot fi introduse în urn în intervalul orar men ionat.
SEC IUNEA 3. CONDI II DE PARTICIPARE
La Tombol , poate participa orice persoan fizic , cu vârsta minim de 18 ani, care intr
în posesia talonului de participare i este vizitator al Târgului de Turism “VACAN A”
Constan a, din perioada 21 - 23 februarie 2014, ce se desf oar la Maritimo Shopping
Center.
Participarea const în completarea talonului de participare i introducerea acestuia în
urn .
Este obligatoriu ca pe talonul de participare s fie completate toate datele de
identificare: nume, prenume, e-mail, num r de telefon. Este op ional completarea
rubricii privind datele de identificare din actul de identitate.

Orice l muriri suplimentare pot fi solicitate i transmise pe adresa laura.tirziu@ccina.ro
sau lucia.calenici@ccina.ro.
Prin completarea talonului de participare i introducerea acestuia în urn , participan ii se
oblig s respecte prevederile prezentului Regulament. Prin participarea la aceast
tombol , participan ii sunt de acord s primeasc informa ii despre edi iile viitoare ale
Târgului de Turism “Vacan a” Constan a organizate de c tre Camera de Comert,
Industrie, Navigatie i Agricultur Constan a i ofertele de vacan transmise direct de
c tre expozan ii de la aceast edi ie a Târgului.
SEC IUNEA 4. MODUL DE DESF

URARE A TOMBOLEI

Tombola va fi lansat în data de 21 februarie 2014 ora 10.00 i se va desf ura pân în
data de 23 februarie 2014 (ora 19.00). Extragerile vor avea loc în data de 21.02.2014 la
ora 19.00, în data de 22.02.2014 la ora 19.00 i în data de 23.02.2014 la ora 19.00.
Taloanele necâ tig toare de la primele dou extrageri se men in pentru urm toarele
extrageri.
Se va distribui un num r de 20.000 de taloane de participare, din care se va extrage un
num r de 85 taloane câ tig toare, câte 26 taloane la prima extragere, câte 28 taloane la
a doua extragere i 31 taloane la extragerea final .
SEC IUNEA 5. PROCEDURA DE VALIDARE A TALOANELOR CÂ TIG TOARE
ACORDAREA PREMIILOR

I

Se vor considera valide, taloanele de participare care îndeplinesc urm toarele
condi ii:
-

Sunt completate în mod lizibil toate rubricile, cu excep ia rubricii privind datele de
identificare cuprinse în actul de identitate, a c rei completare este op ional
Sunt completate de persoane care îndeplinesc condi iile prev zute în sec iunea
3.

O persoan care a câ tigat un premiu, la o extragere, nu va mai avea dreptul s câ tige
un alt premiu, la extragerile urm toare, din cadrul aceluia i eveniment. Chiar dac va fi
extras un alt bilet câ tig tor, pe acela i nume, nu va fi validat i se va proceda la o nou
extragere.
Numele câ tig torilor va fi anun at la decernarea premiilor, la fiecare extragere în parte
i ulterior postat pe site. De asemenea, câ tig torii vor fi contacta i la num rul de telefon
i/ sau adresa de e-mail indicate în talon.
Taloanele câ tig toare vor fi acordate pân în data de 9 martie 2014. Acestea se vor
ridica de la sediul Organizatorului – biroul nr. 1, parter, sediul din Constan a, Bd.
L pu neanu nr. 185A, în original, cu men iunea validat.
Pentru a beneficia de premiile tombolei se vor respecta perioadele i condi iile de
rezervare solicitate de fiecare agen ie de turism/ hotel/ asocia ie de turism/ restaurant,
acestea fiind responsabile de informarea câ tig torilor, respectiv de asigurarea calit ii
serviciilor turistice.

Câ tig torii, pentru a intra în posesia premiilor, vor fi direc iona i c tre agen ii economici
ce au pus la dispozi ie premiile. Ace tia au obliga ia de a prezenta talonul de participare
câ tig tor, validat de Organizator.
Câ tig torii care nu pot fi contacta i la datele de contact indicate în talon i nici nu- i vor
revendica premiile în termen de 7 zile de la data afi rii câ tig torilor pe site, nu mai pot
revendica premiile câ tigate.
Lista de premii
Extragere din data de 21.02.2014
-

o intrare la Aqua Magic, pentru o persoan i reducere pentru ceilal i membri ai
familiei oferit de Agen ia Mistral Tours Constanta
15 cartele telefonice, 5 c ni termos i o geant c l torie oferite de Vodafone
sejur de 2 nop i cu mic dejun inclus, la Hotel Sighi oara 3* oferit de Happy Tour
week-end 2 persoane cazare cu mic dejun la Vila Alpin Straja oferit de Asocia ia
de Promovare i Dezvoltare Descoper Straja
participare gratuit , pentru o persoan , la cursul IELTS cu manualul inclus
+agenda Integral i o participare gratuit , pentru o persoan , la seminarul
educa ional BeSmart+agenda Integral oferite de IntegralEdu

Extragere din data de 22.02.2014
o intrare la Delfinariu, pentru o persoan i reducere pentru ceilal i membri ai
familiei oferit de Agen ia Mistral Tours Constan a
15 cartele telefonice, 5 c ni termos i 2 gen i c l torie oferite de Vodafone
weekend 2 persoane, cazare cu mic dejun, la Cabana Edelweiss, oferit de Asocia ia
de Promovare i Dezvoltare Descoper Straja
sejur de 7 nop i pentru 2 persoane în camer dubl , all-inclusive la hotel 5* în
Kusadasi, Turcia - în perioada 27.09 – 04.10.2014 (f r transport) oferit de Agen ia
Paralela 45
- participare gratuit , pentru o persoan , la seminarul BePro IT Studies+agenda Integral
i o participare gratuit , pentru o persoan , la seminarul BePro Business
Studies+agenda Integral oferite de IntegralEdu
- week-end romantic la Phoenicia Grand Hotel din Bucure ti. Pachetul include cazare cu
micul dejun i acces la spa-ul privat Royal SPA – oferit de Phoencia Grand Hotel
Extragere din data de 23.02.2014
un card Constan a Pass oferit de Agen ia Mistral Tours Constan a
20 cartele telefonice, 5 c ni termos i 2 gen i c l torie oferite de Vodafone
- o cin romantic cu produse spaniole, pentru 2 persoane, la restaurant Casa Amfora
din Constan a, oferit de Agen ia Falcon Travel
weekend 2 persoane, cazare cu mic dejun, la Cabana Platoul Soarelui, oferit de
Asocia ia de Promovare i Dezvoltare Descoper Straja
- participare gratuit , pentru o persoan , la seminarul BePro Communication
Studies+agenda Integral oferit de IntegralEdu

Validarea taloanelor de participare se va face de c tre o comisie formata din dna Lucia
Calenici, dna Laura Tîrziu din partea Organizatorului i dna Anca Jigmond din partea
ANAT.
Având în vedere ca taloanele de participare se completeaz în nume propriu, premiile
câ tigate nu sunt transmisibile, decât cu acordul expres al agentului economic care a
pus la dispozi ie premiul respectiv.
Reclama iile de orice natur referitoare la premiile câ tigate, nu pot fi îndreptate
împotriva Organizatorului i nu vor atrage r spunderea acestuia.
Salaria ii CCINA nu vor avea dreptul s participe la tombole, pentru a nu se crea
suspiciuni (în schimb, pot participa rudele acestora).

SEC IUNEA 6. RESPONSABILITATE
Prin participarea la concurs, to i participan ii, inclusiv câ tig torii sunt de acord i se
oblig s respecte i s se conformeze tuturor cerin elor i condi iilor impuse de
Organizator prin prezentul Regulament, nerespectarea acestora atr gând r spunderea
personal i exclusiv a participan ilor i eventualilor câ tig tori.
Prin participarea la aceast Tombol to i participan ii sunt de acord s primeasc
informa ii despre edi iile viitoare ale Târgului de Turism “VACAN A” Constan a i oferte
de vacan transmise direct de c tre expozan ii la aceast edi ie.
În conformitate cu legisla ia în vigoare, Organizatorul este obligat s fac publice numele
câ tig torilor i câ tigurile acordate în cadrul acestui concurs. Lista câ tig torilor va fi
afi at pe site-ul www.expoconstanta.ro în conformitate cu prevederile prezentului
Regulament.
Prin simpla participare la tombol , participan ii sunt de acord ca datele lor de contact s
intre în baza de date a Organizatorului, s fie prelucrate i folosite în viitor de
Organizator pentru a fi informa i cu privire la noi evenimente, edi ii ale târgului, alte
târguri i expozi ii, respectiv sunt de acord s primeasc i direct, oferte de vacan , din
partea expozan ilor la aceast edi ie. La cererea expres , în scris, a participan ilor,
Organizatorul nu va mai folosi datele lor personale.
Tombola nu va fi organizat în cazul intervenirii unui eveniment generator de for
major sau caz fortuit, inclusiv în cazul imposibilit ii Organizatorului, din motive
independente de voin a sa.

