REGULAMENTUL CONCURSULUI
“Scrisoare catre Mos Craciun”
I. ORGANIZATORUL CONCURSULUI
Concursul “Scrisoare catre Mos Craciun” este organizat de Zao Planet, cu sediul în Braşov,
str.Fundatura Harmanului nr 4, jud. Braşov. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau de a
întrerupe CONCURSUL în orice moment, anunţând însă publicul prin mijloace mass-media.
ÎI. PERIOADA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
Concursul “Scrisoare catre Mos Craciun” se desfăşoară în perioada 6 decembrie – 23 decembrie 2015.
III. CONDIŢII DE PARTICIPARE ÎN CONCURS
În CONCURS pot participa persoane din Romania
Zao Planet consideră înscrierea în CONCURS ca o acceptare implicită a acestui regulament şi consideră
orice date cu privire la participant adevărate şi corecte.
În cazul descoperirii oricăror neconcordanţe cu realitatea, Zao Planet nu va considera respectiva
participare validă. Orice problemă în acest sens va fi evaluată de Zao Planet, iar decizia luată va fi unică
şi irevocabilă.
Prin înscrierea în CONCURS participantul garantează că:
- în eventualitatea câştigării, vor participa la acţiunile publicitare ale Zao Planet, ulterioare acordării
premiului, fără alte obligaţii din partea Zao Planet.
IV. MECANISMUL CONCURSULUI
•

Înscrierea participanţilor

Participanţii vor fi inscrisi automat in concurs prin simpla inmanare catre “Mos Craciun” a scrisorii cu
dorinte de Craciun.

•

Desfăşurarea propriu-zisă a concursului

Copii care doresc sa participe la concurs trebuie sa ii scrie lui Mos Craciun o scrisoare. Vor inmana
scrisoarea mosului prezent in casuta lui Mos Craciun din incinta Zao Planet, astfel fiind inscrisi in
concurs. Castigatorii vor fi desemnati in data de 26 decembrie 2015, prin extragerea a 5 scrisori din
scrisorile colectate in perioada 6-23.12.2015. Premiile vor fi acordate titularilor scrisorilor extrase doar
daca acestia sunt prezenti in incinta Zao Planet la momentul extragerii. In situatia in care autorul scrisorii
nu se afla in sala in momentul extragerii, se va continua extragerea de scrisori pana se vor atribuii toate
cele 5 premii.

•

Premii acordate

In aceasta campanie, ORGANIZATORUL ofera premii constand in:
Premiul 1 – Jucarie Laptop Educational + abonament 10 intrari la Zao Planet (valoare premiu 300ron)
Premiul 2 – Jucarie Laptop Educational (valoare premiu 150 ron)
Premiul 3 – Abonament 10 intrari la Zao Planet (valoare premiu 150 ron)
Premiul 4 – Jucarii in valoare de 75 ron.
Premiul 5 – Jucarii in valoare de 50 ron.
Valoarea totala a premiilor este de 725 ron. Nu se acorda contravaloarea in bani sau in alte produse a
premiilor.
V. DESCALIFICAREA
Interesele şi bună reputaţie ale Zao Planet primează în orice situaţie, de aceea îşi rezervă dreptul de a
scoate din CONCURS în orice moment înscrierile pe care le consideră inoportune sau deplasate.
Înscrierile peste perioada anunţată ca limită sunt nule. Personale neprezente si extrase la tombola vor fi
automat descafilicate, fara a avea vreun drept asupra premiului.
VI. DATELE CU CARACTER PERSONAL
Tuturor participanţilor le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecţia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date,
respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie,
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei.

VII. OBSERVAŢII
Participanţii la CONCURSUL “Scrisoare catre Mos Craciun” se obligă să respecte prezentul regulament
oficial. În cazul nerespectării prezentului regulament, premiul câştigat nu se va acorda. Zao Planet îşi
asumă responsabilitatea numai în ceea ce priveşte acordarea premiului. Zao Planet deţine toate
drepturile de publicare a numelui câştigătorilor, dreptul de radiodifuzare a numelui si imaginii
câştigătorilor, în orice condiţii, fără alte consideraţii sau plăţi către câştigători.
Prezentul regulament de participare la CONCURSUL “Scrisoare catre Mos Craciun” este disponibil
gratuit oricărui solicitant la adresa Fundătura Harmanului, nr 4, din Braşov, cât şi pe site-ul www.zao
planet.ro

