Aprobat prin Decizia Nr. 217 /09.05.2018.
Anexă la Decizia Nr. 217/09.05.2018.

REGULAMENT CONCURS „ 1 IUNIE- ZIUA COPILULUI”
Prezentul concurs publicitar este organizat în conformitate cu prevederile art. 41 din O.G.
99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă – Republicare.
1. ORGANIZATORUL
Organizatorul concursului „1 Iunie- Ziua Copilului” este societatea PREŢ-FIX S.R.L./Galați,
cu sediul in Str. Pescari, nr. 13, corp D, Jud. Galati, inregistrata la Oficiul Registrului
Comertului Galati sub nr. J17/630/2013, C.U.I. 31657281, prin reprezentant legal Misu
Cosmin, în calitate de director general.
Organizatorul va derula concursul pe baza prezentului regulament, întocmit în conformitate
cu legislatia in vigoare si care este obligatoriu pentru toti participantii.
2. DURATA CONCURSULUI, ARIA DE DESFASURARE SI MAGAZINELE PARTICIPANTE
Concursul „1 IUNIE - Ziua Copilului” se desfasoara in perioada 15.05.- 30.05.2018 pe
teritoriul României.
Magazinele participante sunt urmatoarele:
•

Magazin Galati 1, situat in Galati, Micro 18 Str. Ada Marinescu ,Bl F4;

•

Magazin Galati 2, situat in Galati, Piata Centrala Str.Traian, nr.58, bl.D;

•

Magazin Galati 3, situat in Galati, Agentia CFR, str. Brailei, nr. 58, bl. BR2, parter;

•

Magazin Galati 4, situat in Galati, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, zona Masnita;

•

Magazin Galati 5, situat in Galati, piata Micro 39A, langa Casa Verde sau Ionescu;

•

Magazin Onesti 1, situat in Onesti, Str Marasesti nr.8,Bl 8;

•

Magazin Onesti 2,situat in Onesti, str. Mercur, nr. 2;

•

Magazin Iasi 2, situat in Iasi, str. Pacurari, nr. 143, bl. 594, parter

3. PARTICIPANTI SI MOD DE DESFASURARE
Se pot înscrie în vederea participării la Concurs numai persoanele fizice (,,Participanții’’) cu
domiciliul sau reședința în România care, la data înscrierii, au împlinit vârsta minimă de 18
ani. Prin ,,Participant’’ se înțelege părintele, tutorele legal sau învățătorul copilului care va fi
înscris în concurs.
În vederea înscrierii în concursul „1 IUNIE- Ziua Copilului” participantii trebuie să
îndeplinească următorii pași:
1. Să achiziționeaze orice produs, indiferent de valoare din magazinele participante indicate la
pct. 2 al prezentului regulament;
2. Să colorează planșa pe care o primește la casa de marcat;

3. Să lase un comentariu pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/PretFix/, în
cadrul postarii concursului „1 IUNIE- Ziua Copilului” la care să atașeze poza planșei
colorate primite la casa de marcat.

Nu au dreptul de participare prin prezentul regulament angajatii Organizatorului,
persoanele sau angajatii oricaror altor entitati implicate direct sau indirect in organizarea
si/sau derularea tombolelor, precum și rudele de gradul I și soții/soțiile tuturor celor
mentionati mai sus. In cazul in care se constata incalcarea acestei prevederi, Organizatorul
isi rezerva dreptul de a retrage premiul castigat atribuit. Bunul si/sau obiectul respectiv va fi
reportat pentru un concurs ulterior.
La data de 31.05.2018, ora 10.00 va avea loc extragerea castigatorilor prin intermediul siteului
www.random.org la sediul social, situat in Galati, Str. Pescari, Nr. 13, Spatiul D. Extragerea va fi
inregistrata video si va putea fi pusa la dispozitia persoanelor interesate prin transmiterea unei
solicitari pe adresa de email marketing@pret-fix.ro.

Castigatorii vor fi anunțați printr-un mesaj privat pe Facebook, în termen de 2 zile lucratoare si vor
aparea pe site-ul Organizatorului www.pret-fix.ro si pe facebook/PretFix.

4. PREMIILE TOMBOLEI
Premiile tombolei „1 Iunie- Ziua Copilului” constau în 40 de pachete ce conțin următoarele
produse:
Produs

Cantitate/premiu

MOJO NAP.GLAZ. CACAO 35GR
MOJO NAP.GLAZ. ALUNE 35GR
MOJO 4 FINGER NAP.GLAZ. CACAO 36GR
MOJO NAP. VANILIE 125GR
MOJO NAP. CACAO 180GR PUNGA
TAMEK NECTAR DE PORTOCALE CUTIE 1L
TAMEK JUICE 100% DE PORTOCALE CUTIE
200ML
TAMEK SUC DE BANANE-CAPSUNI CUTIE 330ML

1 buc

TOTAL

8 buc

1.4
1.4
1.5
2.3
3.5
6.0

1 buc
1 buc
1 buc
1 buc
1 buc
1 buc

1.5
1.8
19.4

1 buc

Distribuția premiilor pentru magazine va fi următoarea:
Nr. crt
1
2
3
4
5
6
7
8

Nume magazin
Magazin Galati 1
Magazin Galati 2
Magazin Galati 3
Magazin Galati 4
Magazin Galati 5
Magazin Onești 1
Magazin Onești 2
Magazin Iasi 2

Valoarea totala a premiilor este de 776.00 lei (TVA inclus).

Valoare lei
cu tva

Premii
5 buc
5 buc
5 buc
5 buc
5 buc
5 buc
5 buc
5 buc

5. RIDICAREA PREMIILOR CASTIGATE
Castigatorii isi vor putea ridica premiile din magazinele Pret Fix, in termen de cel mult 15
zile de la anuntarea telefonica si publicarea numelor castigatorilor pe www.pret-fix.ro, sub
sancţiunea pierderii oricarui drept asupra premiilor neridicate.
Castigatorii premiilor vor trebui sa se legitimeze cu acte de identitate in original (carte de
identitate, buletin de identitate, pasaport sau carnet de conducere).
Datele de identificare ale clientului castigator vor fi verificate de catre reprezentantii
Organizatorului, care vor valida castigul si vor aproba remiterea premiului, numai cu
conditia indeplinirii conditiilor de participare si de ridicare a premiului stabilite prin
prezentul regulament.
Castigatorul va semna pentru primirea premiului, iar in procesul verbal de predare-primire
se va mentiona componenta fiecarui premiu. Castigatorii pot, de asemenea, ridica premiul
printr-un reprezentant imputernicit printr-o procura speciala autentificata. In aceasta
situatie, documentele pe care imputernicitul trebuie sa le prezinte pentru ridicarea
premiului sunt urmatoarele:
•

procura speciala autentificata in original;

•

actul de identitate al persoanei imputernicite;

Organizatorul nu are obligatia de a intretine corespondenta cu persoana castigatoare care
nu a ridicat premiul în termenul mai sus amintit.
6. INFORMATII
Anunturile privind organizarea tombolei vor prezenta extrase din prezentul regulament,
precizand numarul, natura si valoarea premiilor acordate, impreuna cu mentiunea faptului

ca regulamentul de participare poate fi consultat în mod gratuit pe site-ul Organizatorului,
www.pret-fix.ro, acesta fiind disponibil si in cadrul magazinelor participante.
Toate detaliile cu privire la participarea la concurs, organizare si desemnarea castigatorilor,
vor putea fi obtinute de catre cei interesati in zilele de luni – vineri, intre orele 0800 – 1900,
de la Biroul Relatii cu Clientii, din cadrul magazinelor PREŢ-FIX de la adresele mentionate in
cap. 2 din prezentul Regulament, respectiv la numerele de telefon 0372 770791.
Regulamentul de participare este disponibil in mod gratuit oricarui participant.
7. PROTECTIA DATELOR PERSONALE
In conformitate cu prevederile Legii 677/2001 privind protectia datelor personale,
organizatorii isi asuma obligatia de a nu face disponibile catre terti in niciun fel datele
personale ale participantilor fara acceptul acestora, dat in conditiile legii. Organizatorul nusi asuma niciun fel de raspundere in cazul in care participantii isi trimit datele personale in
mod eronat.
Prin inscrierea în concurs, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament
si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele lor sa fie facute publice si folosite in
scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati.
Tuturor participantilor la concurs le sunt garantate drepturile de acces, de interventie si de
opozitie, in conformitate cu prevederile Legii nr.677/2001, pentru care organizatorul este
obligat ca in termen de 15 zile de la solicitare: sa comunice informatiile solicitate, sa
comunice masurile luate, cu respectarea optiunilor solicitantului.
Pentru participarea la acest concurs este necesar ca participantii sa furnizeze datele
solicitate, acestea fiind necesare identificarii lor in caz de obtinere a unuia dintre premiile

stabilite. Refuzul lor de a le furniza nu se conformeaza cerintelor regulamentului tombolei
si determina astfel anularea dreptului de a intra in posesia premiilor.
8. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI
Prezentul regulament poate fi completat si modificat unilateral, in mod justificat, de catre
organizator si va intra in vigoare numai dupa publicarea pe pagina de Facebook Pret Fix.
Impozitarea veniturilor din premii se face prin reținere la sursă, în conformitate cu prevederile
cuprinse în Codul fiscal, respectiv potrivit art. 108 și următoarele din C.fisc.
Veniturile sub formă de premii se impun, prin reţinerea la sursă, cu o cotă de 10 % aplicată asupra
venitului net realizat din fiecare premiu.
Obligaţia calculării, reţinerii şi plăţii impozitului revine organizatorilor/plătitorilor de venituri.
Nu sunt impozabile următoarele venituri obţinute în bani şi/sau în natură: premii sub valoarea
sumei neimpozabile stabilite în sumă de 600 lei, inclusiv, realizate de contribuabil pentru fiecare
premiu.
Orice alte obligații de natură fiscală sau de orice alta natură, în legatură cu premiile, după intrarea
acestora în proprietatea participanților-câștigători cad în sarcina exclusivă a câștigătorilor.

9. LITIGII
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs se vor rezolva pe
cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de
instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.
10. REGULAMENTUL OFICIAL
Acest regulament prezinta conditiile in care clienţii Organizatorului, pot castiga unul sau
mai multe dintre premiile acordate de Organizator.
Participarea la acest concurs inseamna aderarea neconditionata si irevocabila la termenii
acestui regulament.

Informatii suplimentare pot fi solicitate la adresa de e-mail marketing@pret-fix.ro sau la
telefon 0372770791 de luni pana vineri, intre orele 0800 si 1600.
Organizator: Societatea PREŢ-FIX S.R.L./Galaţi
Director General,
Misu Cosmin

