Regulament tombola
“CosmoBride – editia de vara 2018”
1. Organizatorul
1.1. Organizatorul tombolei CosmoBride – editia de vara 2018 (denumită în continuare
“Tombolă”) este Cosmo Vogue SRL-D, cu sediul în Calea Cernauti, nr. 51, Suceava, jud
Suceava, România, detinator al brandului CosmoBride.
1.2. Tombola este organizată pe baza prezentului regulament oficial
1.3. Participarea la Tombolă implică acceptarea de către participanți a prevederilor
prezentului Regulament Oficial precum și obligativitatea respectării acestora. Prin
participarea la prezența Tombolă, participanții vor fi considerați a-și fi însușit integral
prevederile prezentului Regulament Oficial.
1.4. Regulamentul Oficial precum şi detaliile Tombolei sunt disponibile în mod gratuit pe
adresa site-ului oficial al Organizatorului (www.cosmobride.ro/tombola), pe toată durata
Tombolei.
1.5. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau schimba regulamentul, dar nu
înainte de a anunţa public participanţii.
1.6. Organizatorul nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru vreun eveniment care determină
imposibilitatea realizarii tombolei din cauze independente de vointa organizatorului ca
urmare a oricăror restricţii şi / sau limitări de orice natură.
2. Drepturi de participare
2.1. La această Tombolă poate participa, în condițiile prezentului Regulament, orice persoană
fizică, română sau străină, care acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament
Oficial.
2.2. Pentru a fi eligibil, a participa la Tombolă și a putea câștiga premiile oferite de
organizator în urma tragerii la sorți, participanții trebuie să îndeplinească următoarele
condiții exprese, în mod cumulativ:
i.
ii.

să fie persoane fizice cu domiciliul sau reședința în România;
să fie prezenti fizic in cadrul Targului Ghidul Miresei editia de vara 2018,
din perioada 11-13 Mai 2018 in timpul orelor de vizitare
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iii.
iv.
v.

să nu fie angajații Cosmo Vogue SRL-D sau rudele acestora până la gradul I
inclusiv, precum și soții/soțiile;
sa completeze formularul de tombola cu informatii corecte conform
prevederilor acestui regulament in cadrul stamdului COSMOBRIDE - C15A
acceptă și respectă prevederile prezentului Regulament Oficial.

3. Perioada de desfasurare
3.1. Tombola se desfăşoară în perioada 11.05.2018 - 13.05.2018, colectarea formularelor
avand loc în cadrul standului C15a., din cadrul Targului Ghidul Miresei editia de vara
2018. Tragerea la sorti a castigatorilor, va avea loc la punctul de lucru al
Organizatorului, Calea Grivitei 160A, Sector 1 Bucuresti, in data de 14.05.2018, ora
12:00 si va fi transmisa live pe pagina Facebook http://facebook.com/nuntacosmo
4. Premii
4.1. Premiile oferite de Organizator participanţilor desemnaţi câştigători, sunt:
i.
ii.
iii.

Accesoriu din gama CosmoBride
Exemplar Carte “ The Conscious Bride Wedding Planner - Sheryl Paul“
Cupon tratament cosmetic viitoare mireasa

5. Mecanism de desfăşurare. Desemnare câştigători şi acordare premii.
5.1. Pentru a participa la Tombolă, participanții trebuie să completeze un formular cu
mentionand cu acuratete urmatoarele date:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Nume si Prenume
Telefon
Adresa de email
Data evenimentului (in cazul in care este cunoscuta)
Data completarii formularului
Raspunsul la intrebarea: "Care este rochia preferata din colectiile Cosmo
Bride?"

5.2. Depunerea formularelor de tombola se desfăşoară în perioada de 11.05.2018 13.05.2018, în cadrul standului C15a., din cadrul Targului Ghidul Miresei editia de vara
2018, in intervalul orar de acces in cadrul targului.
5.3. Desemnarea câștigătorilor se va face prin tragere la sorți la punctul de lucrul al
Organizatorului din Calea Grivitei 160A, Sector 1, Bucuresti in data de 14.05.2018 la
ora 12:00, si se va transmite live pe platforma Facebook pe pagina
http://facebook.com/nuntacosmo.
5.4. Organizatorul are obligația de a anunța câștigătorii prin email, la adresa de email
furnizată de aceștia la momentul înregistrării contului sau prin telefon. Câștigătorii au un
termen total de 7 zile calendaristice de la momentul emailului de informare pentru a
răspunde confirmand disponibilitatea pentru ridicarea premiilor. Tragerea la sorti va
decurge dupa cum urmeaza. Se vor extrage un numar de 3 formulare initiale si un numar
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de 3 formulare pentru lista de asteptare, urmand ca ordinea de acordare a premiilor sa fie
ordinea de extragere. Daca din lista de formulare initiale nu se pot valida participanti, se
va trece la validarea participantilor din lista de asteptare.
5.5. În cazul în care câștigătorii nu răspund în termenul prevăzut, aceștia vor fi invalidați
urmand ca alti participanti din lista de asteptare sa fie contactati.
5.6. După încheierea procesului de validare a câștigătorilor, premiile se vor putea ridica de la
punctul de desfacere al Organizatorului, de la adresa Calea Grivitei nr 160A, Sector 1,
Bucuresti. La cerere, organizatorul poate trimite premiul prin curier catre o adresa
desemnata de castigator, costul aferent transportului fiind suportat de castigator.
6. Raspunderea organizatorului
6.1. Imposibilitatea castigatorului si/sau a persoanelor care il reprezinta legal de a intra in
posesia premiului din diverse motive, exonereaza Organizatorul de orice raspundere.
6.2. Organizatorul este absolvit de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre
castigator si/sau de catre persoanele care il reprezinta legal in legatura cu premiul
castigat
6.3. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru neluarea la cunoștință de către
participanți a modificărilor, cât timp acestea sunt făcute publice pe
www.cosmobride.ro/tombola
7. Confidentialitate
7.1. Prin inscrierea la promotia “CosmoBride – editia de vara 2018” participantii sunt de
acord cu prevederile prezentului regulament si sunt de acord ca, in situatia in care vor fi
desemnati drept castigatori ai unuia din premiile oferite, numele, adresa si imaginea lor
sa fie facute publice si folosite in scopuri de marketing, fara alte obligatii sau plati, in
conformitate cu dispozitiile legale in materie.
7.2. Tuturor participantilor la concurs le sunt garantate drepturile, in conformitate cu
dispozitiile Legii 677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor
cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul la informare,
dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi
supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.
7.3. Prin participarea la aceasta tombola, participantii isi dau acordul sa fie contactati de
catre CosmoVogue SRL-D in vederea informarii cu privire la produse si promotii
specifice activitatii comerciale si preferintelor mentionate in formular.
7.4. Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți.
8. Taxe și Impozite
8.1. Organizatorul se obligă să suporte impozitul datorat pentru veniturile constând în
premiile obținute de către câștigători ca urmare a prezentei Campanii, în conformitate cu
prevederile din Codul fiscal, orice alte obligații de natură fiscală sau de orice alta natură,
în legătură cu aceasta, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorilor.
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9. Alte Clauze
9.1. Deciziile Organizatorului privind campania promoțională sunt finale și aplicabile tuturor
Participanților.
9.2. Premiile neacordate vor rămâne în posesia Organizatorului care poate dispune liber de
acestea în maniera pe care o va considera necesară sau potrivită intereselor sale.
9.3. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a
sistemului, abuz sau orice alte tentativă care ar putea afecta imaginea sau costurile pe
care le implică organizarea și desfășurarea concursului promotional
9.4. Participarea la concurs implică acordul Participantilor câștigători ca numele lor să poată
fi publicate și utilizate gratuit de către Organizator pe website-ul
www.cosmobride.ro/tombola precum și în orice materiale publicitare.
10. Incetarea promotiei
10.1.
Prezenta promotie poate inceta numai in cazul aparitiei unui eveniment ce
constituie forta majora, caz fortuit, conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul
imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua
prezenta Campanie.
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