REGULAMENT CONCURS
“Câștigă un pachet de 200 de cărți de vizită!”

Articolul 1. Organizator Concurs
Art.1.1. Concursul este organizat de S.C. Citamorc Systems S.R.L. cu sediul în Fdt. Dr. Iacob
Felix, Roman, județul Neamț.
Art.1.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricare din condițiile stabilite în
prezentul regulament în perioada desfășurării campaniei, din motive întemeiate, dar nu înainte
de a anunța publicul despre aceste modificări.

Articolul 2. Durata. Locul desfășurării. Premii.
Art.2.1. Concursul se desfășoară în perioada 18.09.2017 - 02.10.2017, pe pagina oficiala de
facebook sniffo.ro (https://www.facebook.com/sniffo.romania/).
Art.2.2. Câștigătorii concursului vor fi desemnați prin tragere la sorți în data de 03.10.2017, iar
premiile acordate în cadrul concursului sunt 10 pachete a câte 200 de cărți de vizită.
Art.2.3. Perioada de acordare a premiilor este cuprinsă între 03.10.2017 – 17.10.2017.

Articolul 3. Dreptul și condițiile de participare
Art.3.1. De această campanie beneficiază orice persoană juridică, având domiciliu stabil în
România, care deține un cont de companie activ pe website-ul sniffo.ro la data desfășurării
campaniei.
Art.3.2. Se acceptă o singură înscriere per companie. Înscrierile multiple nu vor fi luate în
calcul la tragerea la sorți.

Articlolul 4. Modul de desfășurare al campaniei
Art.4.1. La începutul perioadei mai sus menționate, organizatorul va crea o postare pe pagina
oficială de facebook sniffo.ro, prin care va anunța startul prezentei campanii. Companiile care
doresc să se înscrie trebuie să lase un comentariu la acea postare cu un link către profilul de pe
sniffo.ro, cu condiția ca acea companie să dețină un cont activ pe website-ul sniffo.ro pentru
ca înscrierea să fie validă și să acorde un like paginii de facebook oficiale sniffo.ro.

Articolul 5. Desemnarea și anunțarea câștigătorilor
Art.5.1. Câștigătorii vor fi desemnați prin tragere la sorți cu ajutorul uneltei online Random
Line Picker (http://textmechanic.com/text-tools/randomization-tools/random-line-picker/).
Art.5.2. Câștigătorilor li se va aduce la cunoștință, prin intermediul facebook, rezultatul
concursului și modul în care vor putea intra în posesia premiului, în 24 de ore după încheierea
tragerilor la sorți. De asemenea, numele câștigătorilor va fi afișat pe pagina oficială de facebook
sniffo.ro
Art.5.3. În cazul în care un câștigător nu poate fi contactat (nu răspunde) în interval de 24 de
ore de la extragere, premiul va fi acordat altui participant, ales prin același mecanism de tragere
la sorți.
Art.5.4. Câștigătorii vor putea ridica premiile în maxim 2 săptămâni de la extragere (timp de
prelucrare a cărților de vizită cu datele fiecărui câștigător).
Art.5.5. Organizatorul nu va oferi contravaloarea în bani a premiilor.

Articolul 6. Limitarea răspunderii
Art.6.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica și monitoriza modul în care se desfășoară
concursul. În cazul în care se observă anumite tentative de fraudă, acesta poate anula înscrierea
unui participant.

Art.6.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude definitiv orice participant la concurs
care, prin comportamentul fraudulos, afectează bunul mers al concursului.

Articolul 7. Informarea publicului
Art.7.1. Regulamentul concursului este disponibil spre consultare pe pagina de facebook al
sniffo.ro, în postarea prezentei campanii, sub formă de link direct în format pdf. Participarea la
acest concurs implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului regulament.

Art. 8. Întreruperea concursului
Art.8.1. Concursul va putea fi întrerupt doar în caz de forță majoră sau printr-o decizie a
organizatorului, dar nu înainte ca acesta să anunțe publicul prin intermediul paginii oficiale de
facebook sniffo.ro

Art. 9. Litigii
Art.9.1. În cazul unor litigii apărute între organizator și participanții la concurs, acestea vor fi
soluționate pe cale amiabilă. Daca nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile
implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente române.

