
Act adiţional nr. 1 la 
REGULAMENT CONCURSULUI 

„LightUp Festival” 
 
Palas Iaș i, 28 octombrie 2017 
 
Organizatorul concursului „LightUp” este SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL, cu 
sediul în Municipiul Iaşi, strada Palas nr. 7A, clădirea A1, etajul 2, biroul A.b-8, Judeţul Iaşi, 
înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J 22-2758-2006, cod de inregistrare RO 
19181463, cont bancar RO73 BACX 0000 0000 2033 8254, deschis la Unicredit Bank 
Sucursala Iasi, reprezentata de Dl. Radu Constantin Iatco, în calitate de Administrator, 
denumita in continuare Organizator, prin imputernicit Dl. Ovidiu Galan, decide încheierea 
prezentului Act adiţional în următorii termeni şi condiţii: 
 
Art. 1. Articolul 4, punctele 8,9 si 10 din Regulamentul concursului se completează cu 
următoarele prevederi: 

(8) Numărul de voturi obț iut de fiecare participant este cuantificat prin intermediul 
sistemului Telcor CRM pus la dispoziț ie de către firma Telcor Cummunications.SRL. 
Rezultatele sunt disponibile la cerere oricărui participant, fiind afiș ate ș i în timpul 
votingului (fără a fi afiș at numele participantului, fiind atribuită aleatoriu o literă de la A 
la F, fiecăruia). Organizatorul Concursului nu este răspunzător sub nici o formă de 
problemele de reț ea care pot apărea în intervalul de timp alocat votării sau de 
funcț ionarea dispozitivelor de pe care se votează sau care înregistrează votul. În 
cazul în care votingul prin SMS nu poate avea loc din diverse cauze, Organizatorul îș i 
rezervă dreptul de a schimba metoda de vot printr-un chestionar online. 

 
(9)  Dintre totalitatea SMS-urilor trimise pentru a vota participanț ii, va fi extras un singur 

număr de telefon care va fi premiat cu un telefon Iphone 8 64 GB culoarea. Extragerea 
se face cu ajutorul modulului de extragere Telcor CRM ș i are loc după ce votingul s-a 
încheiat. Perioada de votare este în intervalul orar 19.40 – 20.00. Startul votingului 
poate avea loc ș i după ora 19.40,  rămânând la latitudinea organizatorului, dar nu mai 
puț in de 10 minute. În cazul în care câș tigătorul nu îș i ridică premiul în decurs de o 
lună de la data evenimentului, premiul revine Organizatorului.  

 

Caz Perioada Mesaj de raspuns 

Precampanie 
27.10.2017 pana la ora 

19:39:59 a zilei de 
28.10.2017 

Votingul pentru concursul Light Up nu a inceput! Fii pe faza si pe 28 
octombrie poti sa castigi un iPhone 8!  

Valid (contine keyword 
1,2, 3, 4, 5, 6) 

28.10.2017, 
Interval orar: 

 
19:40:00 – 19:59:59 

Multumim pentru votul in competitia Light Up! Ai intrat in cursa 
pentru in iPhone 8! 

Eronat (nu contine 
keyword) 

Vot invalid! Trimite numarul aferent concurentului favorit Light Up 
(un numar de la 1 la 6)! 

Repetat keyword 
(mesaj identic/nr tel ) 

Ai votat deja concurentul LightUp favorit!  Esti inscris in cursa pentru 
un iPhone 8. 

Limita inscrieri – 
incepand cu al 2lea sms 
trimis/ nr telefon 

Poti vota o singura data concurentul favorit LightUp. Esti inscris in 
concurs pentru un iPhone 8. 

Postcampanie 
28.10.2017, 

Interval orar: 
20:00:00 – 23:59:59 

Votingul Light Up s-a incheiat! Fii pe faza sa afli premiantii 
competitiei si cine castiga un iPhone 8! 

http://retetaperfecta.ro/delikat
http://retetaperfecta.ro/delikat


  
 
10) Câș tigătorul telefonului Iphone 8 va fi desemnat pe 28 octombrie ora 20.15 ș i 

anunț at public la scenă deschisă de către moderator. Se va încerca contactarea 
telefonică a acestuia în direct. Validarea câș tigătorului se face exclusiv prin 
prezentarea SMS-ului de confrimare primit pe numărul de telefon desemnat prin 
tragere la sorț i. 

 
Art 2. Articolul 5 se completează cu punctul (5) 

(5) Valoarea premiului telefon Iphone 8 64 GB negru este de 3479 lei, cu TVA inclus. 
 
Art 3. Prevederile prezentului act intra in vigoare in termen de 24 de ore de la publicarea pe 
website-ul www.lightupfestival.ro 
 
Art 4. Celelalte prevederi ale Regulamentului concursului rămân neschimbate. 
 

26 octombrie 2017       Departament Marketing 
 

IULIUS MANAGEMENT CENTER 
Radu Constantin Iatco, Administrator 

SS Prin imputernicit 
LS Ovidiu Galan  

 

http://www.lightupfestival.ro/

