REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

“De Paşti, câştigă premii pe gustul tău!”
Perioada campaniei 31 martie – 17 aprilie 2014

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORI
Organizatorii campaniei promotionale“De Paşti, câştigă premii pe gustul tău!” sunt S.C Capital
News Media SRL şi SC ALEXANDRA TOUR SRL, cu sediul în Deva, str. Avram Iancu, Bl. H1,
Mezanin, jud. Hunedoara. Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, dar nu inainte de a anunta publicul.
SECTIUNEA 2. PARTENERI
Partenerii campaniei promotionale sunt: AGIL, AVIS 3000, BOROMIR IND şi Cramele RECAŞ.
SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE
Campania promotionala se desfasoara in judetul Hunedoara.

SECTIUNEA 4. DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE
Campania promotionala se desfasoara in perioada 31 martie – 17 aprilie 2014

SECTIUNEA 5. CONDITII DE PARTICIPARE
La aceasta promotie participa persoanele care:
-cumpara in perioada 31.03 – 17.04.2014 cotidianul Ziarul Hunedoreanului, decupeaza talonul
promotional, il completeaza integral si il depun in în urna special amenajată la sediul redactiei din
Deva, str. Avram Iancu, Bl. H1, Mezanin (vis a vis de Catedrala Episcopală).
SAU
-se înscriu in concurs sunand in direct la emisiunea„Cea mai bună dimineaţă”, de pe
HUNEDOARA TV, de luni pana vineri, între orele 7 şi 9.
SECTIUNEA 6. DREPTUL DE PARTICIPARE
La aceasta campanie promotionala pot participa toate persoanele fizice cu cetatenie romana şi cu
domiciliu in judetul Hunedoara, care au împlinit 18 ani până la data de 17.04.2014.. Nu pot participa la aceasta campanie angajatii SC CAPITAL NEWS MEDIA SRL, angajatii SC ALEXANDRA
TOUR SRL, angajatii SC CRAMELE RECAŞ SA, angajatii BOROMIR IND, angajaţii AVIS 3000,
angajatii AGIL si rudele de gradul I ale acestora.
SECTIUNEA 7. MODUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE
Ce trebuie sa faci:
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Decupează talonul din Ziarul Hunedoreanului, completează-l integral cu datele tale personale şi
depune-l, până la data de 17 aprilie 2014, ora 17.00, în urna special amenajată la sediul redactiei
din Deva, str. Avram Iancu, Bl. H1, Mezanin (vis a vis de Catedrala Episcopală).
7 pachete vor fi acordate, prin tragere la sorţi, celor care participă la concurs decupând taloanele
din Ziarul HUNEDOREANULUI
sau
Urmăreşte emisiunea „Cea mai Bună Dimineaţă”, în fiecare zi de luni până vineri, în perioada 1 – 17
aprilie, sună în direct şi câştigi o siclă de vin oferită de Cramele Recaş, precum şi înscrierea automată în
cursa pentru unul din premiile concursului.
7 pachete vor fi acordate, prin tragere la sorţi, celor care participă la concurs prin intermediul postului de televiziune HUNEDOARA TV.
La extragerea pentru câştigarea ieduţului + 1 pachet Boromir, participă toate taloanele încrise în concurs, atât prin intermediul Ziarul HUNEDOREANULUI, cât şi prin intermediul HUNEDOARA TV.
Extragerea va avea loc în JOI, 17 aprilie 2014, în DIRECT la Hunedoara TV, în cadrul jurnalului
de ŞTIRI, de la ora 18.00.

SECTIUNEA 8. PREMIILE OFERITE IN CADRUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
In cadrul acestei campanii promotionale vor fi acordate 15 premii si anume:
10 pachete cu produse tradiţionale de Paşti: preparate din carne marca AGIL, ouă AVIS 3000, pască,
făină şi cozonac BOROMIR şi vin oferit de Cramele RECAŞ.
4 pachete cu produse tradiţionale BOROMIR
1 IEDUŢ şi un pachet Boromir
Valoarea totala a premiilor oferite in cadrul campaniei “De Paşti, câştigă premii pe gustul tău!”
este de 2.050 lei.

Tragerea la sorti
Premiile acestei campanii vor fi acordate prin tragere la sorti.
Extragerea va avea loc în JOI, 17 aprilie 2014, în DIRECT la Hunedoara TV, în cadrul jurnalului
de ŞTIRI, de la ora 18.00. La extragere participa toate taloanele completate integral, care au fost
depuse in urne pana la data de 17.04.2014, ora 17.
Se vor extrage 7 taloane din urna celor care au depus talon decupat din ziar şi 7 taloane din urna
celor care s-au înscris la concurs sunând în direct la HUNEDOARA TV, la momentul indicat de
realizatorii emisiunii „Cea mai Bună Dimineaţă”. Dupa extragerea celor 14 taloane, se va mai
extrage un talon pentru atribuirea premiului constand într-un ieduţ şi un pachet cu produse
Boromir.
Fiecare participant poate castiga doar un singur premiu. O persoana care a castigat un premiu nu
mai poate castiga inca unul.
Câştigătorii nu pot primi contravaloarea premiilor în bani.
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SECTIUNEA 9. ANUNTAREA SI ACORDAREA PREMIILOR
Castigatorii desemnaţi prin tragerile la sorti vor fi anuntaţi telefonic de catre organizatori .
Numele castigătorilor vor fi anunţate în Ziarul HUNEDOREANULUI, în data de 18.04.2014.
Pentru a intra in posesia premiului, castigatorul trebuie să se prezinte cu actul de identitate pentru
validare, în 18 aprilie 2014, în intervalul orar stabilit de comun acord cu organizatorii acestui
concurs.
SECTIUNEA 10. ANGAJAMENTE
Participarea la campania“De Paşti, câştigă premii pe gustul tău!” implică acceptarea ca numele,
fotografiile şi materialele filmate cu participanţii câştigători să poată fi făcute publice şi folosite în
scop publicitar, fără pretenţii de ordin patrimonial în urma apariţiei fotografiilor şi materialelor
filmate.

SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE
Organizatorii campaniei nu sunt raspunzatori de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare
legate de premiile oferite, acestea fiind in sarcina persoanei castigatoare.

SECTIUNEA 12. LITIGII
Eventualele litigii aparute intre organizatorii si participantii la campania promotionala se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

SECTIUNEA 13. INTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOTIONALE
Campania promotională va putea fi intrerupta doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a
organizatorilor, dar nu inainte de a anunta publicul.

SECTIUNEA 14. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
Regulamentul campaniei “De Paşti, câştigă premii pe gustul tău!” este publicat pe site-ul www.zhd.ro,
in perioada campaniei.
Participarea la aceasta campanie implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.
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