Regulamentul concursului “DESIGN FESTIVAL GIVEAWAY”

Art. 1. Organizatorul.
Regulamentul oficial al Concursului Organizatorul concursului „DESIGN FESTIVAL GIVEAWAY” (denumit in
cele ce urmeaza „Concursul”) este DECOR FLOOR CEE SRL, persoană juridică română, cu sediul in
Bucuresti, Bulevardul Dimitrie Pompeiu 5-7, cladirea Hermes Business Campus C, sector 2, inregistrata la
Reg. Comertului sub nr. J40/9675/2015, cod fiscal RO 17862213, reprezentata prin domnul Octavian
Moroianu.
Concursul se va derula in conformitate cu prezentul Regulament. „Regulament” inseamna toate si oricare
dintre regulile Concursului, obligatorii pentru toti Participantii, in vigoare in orice moment pe parcursul
desfasurarii Concursului. Regulamentul va fi adus la cunostinta publicului, fiind disponibil gratuit, incepand
cu data de 03.08.2021.
Organizatorul isi rezerva dreptul sa modifice, fara sa solicite acordul Participantilor si fara drept de
compensare pentru acestia, oricare dintre prevederile prezentului Regulament, cum ar fi, dar fara a se
limita la: prevederile care reglementeaza modul de derulare a Concursului, teritoriul de desfasurare a
Concursului, conditiile de participare la Concurs, data de inceput si data de sfarsit a Concursului (putand
inclusiv sa suspende sau sa inceteze Concursul). Modificarile de orice fel aduse prezentului Regulament
urmeaza sa intre in vigoare incepand cu data afisarii lor pe pagina de internet a Organizatorului,
www.design-festival.ro.

Art 2. Durata Concursului. Teritoriul Concursului.
Concursul se desfasoara pe teritoriul Romaniei, pe pagina de Facebook a Decor Floor CEE, in perioada 03
August 2021 – 06 august 2021.

Art 3. Conditiile de participare la Concurs

La Concurs pot sa participe persoane care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) au implinit varsta de 18 ani la data inceperii Concursului, respectiv la data de 03.08.2021;
b) au domiciliul pe teritoriul Romaniei sau sunt rezidenti pe teritoriul Romaniei;
c) nu sunt salariati si/sau colaboratori persoane fizice ai Organizatorului si nu sunt rude sau afini ale/ai
persoanelor mentionate anterior la prezenta lit.
d) detin un document de identitate valabil, respectiv buletin de identitate sau carte de identitate, care va
trebui prezentat in scopul identificarii, validarii si al ridicarii premiilor daca Participantii sunt declarati
castigatori ai Concursului;
Prin inscrierea la Concurs, Participantii confirma in mod expres (ca): (i) au citit, au inteles Regulamentul si
accepta termenii si conditiile acestuia; (ii) se obliga sa respecte integral prevederile prezentului
Regulament si (iii) au inteles si sunt de acord ca, in cazul nerespectarii prevederilor prezentului
Regulament, participarea lor la Concurs sa fie exclusa si orice premii acordate sa fie anulate.

Art. 4. Mecanismul Concursului, desemnarea si anuntarea castigatorilor Concursului
Mecanismul Concursului
Concursul se desfasoara pe durata si pe teritoriul mentionate la art. 2: ”Durata Concursului. Teritoriul
Concursului” de mai sus. Concursul se adreseaza persoanelor care indeplinesc toate conditiile cerute unui
Participant, dupa cum se detaliaza la art. 3 „Conditiile de participare la Concurs”.

Mecanismul de participare presupune urmatorii pasi:
a) Mecanismul de inscriere a participantilor pe platforma online https://www.facebook.com/DecorFloor
este urmatorul:
In perioada 03 – 05 august 2021, pe profilul de Facebook al Decor Floor CEE, organizatorul Concursului va
afisa mai multe postari de concurs, semnalizate cu sub titlul “GIVEAWAY”, ce va contine mecanismul de
participare la concurs, durata acestuia, data extragerii castigatorului, precum si detalii despre
premiul/premiile oferit/e in cadrul Concursului.
Pentru a se inscrie in concurs, participantii trebuie sa urmeze mecanismul de participare la concurs:
- sa aprecieze, folosind optiunea LIKE, paginile de Facebook indicate
- sa lase un comentariu aferent descrierii concursului

Art. 5 Desemnarea Castigatorului Concursului
Alegerea castigatorului se va efectua in ziua de vineri – 6 august 2021, dintre toti participantii inscrisi in
concurs si validati de catre Organizator. Desemnarea castigatorului se va realiza utilizand platforma
random.org.

Afisarea castigatorului se va realiza pana cel tarziu luni – 9 August 2021 pe pagina de facebook ce a gazduit
concursul, mai exact https://www.facebook.com/DecorFloor, printr-un comentariu la postarea
Concursului.

Premiile Concursului sunt asigurate de Organizator in colaborare cu sponsorii evenimentului Design
Festival, DECOR FLOOR CEE SRL, persoană juridică română, cu sediul in Bucuresti, Bulevardul Dimitrie
Pompeiu 5-7, cladirea Hermes Business Campus C, sector 2, inregistrata la Reg. Comertului sub nr.
J40/9675/2015, cod fiscal RO 17862213, reprezentata prin domnul Octavian Moroianu.
Validarea si livrarea premiilor puse la dispozitie de catre Organizatorul Concursului se pot face numai in
baza datelor personale comunicate de castigatori in ziua in care sunt contactati de catre un representant
Decor Floor, in termen de 7 zile lucratoare.

Art 6. Fraudarea Concursului
Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a evita fraudarea Concursului. In cazul
constatarii unor situatii de fraudare a Concursului, Organizatorul va proceda la descalificarea
Participantului si la invalidarea premiului castigat prin frauda.
Pe langa orice alte cazuri de descalificare prevazute in Regulament, daca se dovedeste ca informatiile
furnizate de Participanti pe parcursul desfasurarii Concursului nu sunt adevarate si/sau ca Participantii
incalca oricare dintre conditiile de participare la Concurs sau dintre dispozitiile prezentului Regulament,
Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula premiul acordat si de a valida un alt castigator in conditiile
prezentului Regulament si, respectiv, sa inchida Concursul ca urmare a imposibilitatii desemnarii altor
participanti castigatori, dupa caz.

Art 7. Premiile
In cadrul concursului „DESIGN FESTIVAL GIVEAWAY” se acorda urmatoarele premii:
-

Postare Giveaway Milliken: 24 kituri constand intr-o (1) sticla de apa reutilizabila Milliken+ o (1)
agenda Milliken + un (1) pix Milliken (fiecare)
Postare Giveaway CBI: 6 kituri constand in 1 vin GAROFOLI + 1 pachet paste cu trufe (fiecare)
Postare Giveaway Aspecta: 15 kituri constand intr-o (1) pereche de sosete Aspecta, 1 agenda
Aspecta, 1 pix Aspecta si 1 Lanyard Aspecta (fiecare)
Postare Giveaway Laminam: 10 placi XL Laminam expuse in cadrul Design Festival*

*Castigatorul va trebui sa furnizeze catre Organizator, materiale video/foto cu premiul castigat, dupa
livrarea acestuia la o adresa furnizata de castigator.
Castigatorii nu pot cere modificarea parametrilor/caracteristicilor/optiunilor premiilor. Participantii pot
castiga un singur premiu in perioada 03 August 2021 – 06 august 2021.

Livrarea premiilor se va face in termen de 30 de zile lucratoare din momentul validarii castigatorilor.

Art 8 Prelucrarea datelor personale
Mentinem masurile de siguranta adecvate pentru a va proteja Informatiile Personale si le pastram doar
pentru o perioada limitata de timp.

Art 9. Litigii
Eventualele litigii aparute între Organizator, pe de o parte si Participantii la Concurs, pe de alta parte, se
vor rezolva pe cale amiabila. In caz contrar, se vor solutiona de instantele judecatoresti competente de la
sediul Organizatorului.

