REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
“GIVEAWAY WEEKEND IN DOI LA CASA HUMOR”

Organizatorul campaniei promotionale “GIVEAWAY WEEKEND IN DOI LA CASA HUMOR” este S.C
IULIUS MANAGEMENT CENTER S.R.L., o societate infiintata conform legilor romane, cu sediul social in
Iasi, str. Palas nr. 7A, cladirea A1, et. 2, biroul A.b-8, Judetul Iasi, cod postal 700051, inregistrata la Oficiul
Registrului Comertului sub numarul J 22/2758/2006, cod de inregistrare in scopuri de TVA RO 19181463,
cont bancar RO18 BACX 0000 0000 8919 4015, deschis la Unicredit Bank Iaşi, reprezentata prin Dl. Radu
Constantin Iatco, in calitate de Administrator, denumita in continuare Organizator.
Perioada desfasurare: 25.10.2018-1.11.2018
Premii oferite in cadrul Campaniei: In data de 11 noiembrie 2018, dupa ora 12.00, va fi extras prin
random.org, un premiu constand intr-un sejur la munte la Casa Humor, pentru 2 persoane, cu mic dejun
inclus, in valoare totala de 370 Ron.
*Castigatorul poate efectua sejurul doar la pensiunea Casa Humor, in perioada 2.11.2018 – 28.11.2018.
Rezervarea se face direct la Casa Humor iar efectuarea sejurului depinde de disponibilitatea locatiei.
ATENTIE!
Pachetul sejurului la pensiunea Casa Humor se încadrează în suma de 370 Ron (un voucher în valoare
de 370 Ron) și cuprinde: 2 nopti cazare intr- o camera dubla cu mic dejun inclus.
Servicii neincluse: Alte taxe, transport și cheltuieli personale;
Regulament de participare:
•
•

Urmareste profilul de Instagram @palasiasi (follow @palasiasi)
Eticheteaza intr-un comment la postarea de concurs 2 persoane

Dreptul de participare
1. Deciziile de acordare a premiilor apartin in totalitate Iulius Management center SRL si nu pot fi
contestate.In aceasta campanie nu au voie sa participe persoanele juridice, vanzatorii si patronii
magazinelor, angajatii Palas Mall si toti cei implicate in organizarea acestei campanii
2. Varsta minima de participare este de 14 ani .Pentru participant minori , regulamentul campaniei
impune ca acestia sa aiba acordul unui parinte , tutore sau persoana responsabila legal a
acestora

3. Participarea la aceasta campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala expresa si
neechivoca a prezentului regulament
4. Persoanele participante la campanie se pot inscribe o singura data , folosind datele corecte de
identificare . Daca in urma verificarilor, organizatorul va constata ca o persoana s-a inscris in
concurs de mai multe ori , participarea acesteia va fi luata in considerare o singura data
5. In data de 10 mai, dupa ora 12.00, castigatorul va fi extras cu ajutorul softului www.random.org
6. Pentru revendicarea premiilor, castigatorii trebuie sa se prezinte la Centrul Info Palas Mall (zona
intrare Starbucks), in cel mult 14 zile de la anuntarea lor
7. Premiile se acorda pe baza unui act de identitate si a unui process verbal de predare-primire
8. In cazul in care, in urma verificarilor desfasurate de organizator, rezulta ca in procesul de
participare nu a fost respectat acest regulament , oragnizatorul isi rezerva dreptul de a retrage
participantilor premiul obtinut ca rezultat unor astfel de activitati.
9. Regulamentul campaniei este disponibil in mod gratuit pe site-ul www.palasmall.ro. Participarea
la acest concurs implica acceptarea prevederilor prezentului Regulament.

Adminstratia Iulius Management Center
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