
 

 

 
Regulamentul oficial al TOMBOLEI  “Cantec si Dar” organizata de cluburile 

Rotary Kronstadt Vektor si Rotary Brasov 
Perioada : 30 Noi -16 Dec 2022 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL TOMBOLEI  

Organizatorul tombolei  “Cantec si Dar”  este  Asociatia Rotary Club Kronstadt Vektor si 
Asociatia Rotary Club Brasov („Organizatori”), Asociatia Rotary Club Brasov cu sediul social în 
localitatea  Brasov, str.Castelului nr.88, judeţ Brasov, CIF11767123 si Asociatia Rotary Club 
Kronstadt cu sediul în localitatea Brașov, strada Pictor Maximilian nr. 2, jud. Brașov,  înregistrata în 
Registrul Asociaților sub nr. 33/2016, Cod de Înregistrare Fiscală  36072741 

Tombola se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit in 
continuare “Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi 
rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii concursului, de a opri 
concursul in orice moment al acestuia, si/sau sa schimbe regulile de participare, dar avand 
obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si 
informarea initiala, pe rotarykronstadt.ro si pe https://www.ajutbrasovul.ro/donez/1-x-
participare-la-tombola-din-30-decembrie-2022/ la sectiunea special dedicata Concursului. 
Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 de ore inainte de intrarea in vigoare.  

Regulamentul Oficial al “Cantec si Dar” este disponibil gratuit oricarui solicitant, pe intreaga 
perioada de desfasurare al concursului, pe rotarykronstadt.ro 

 

SECTIUNEA 2. DREPTUL DE PARTICIPARE: 

La tombola “Cantec si Dar”  au dreptul sa participe persoane fizice cu varsta de cel putin 18 
ani impliniti la data inceperii Tombolei, cu domiciliul stabil sau resedinta in Romania, care 
doneaza cel putin contravaloarea unui bilet de tombola. 

Participarea la aceasta tombolă implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si 
neechivoca a prezentului Regulament. 

 

SECTIUNEA 3. MECANISMUL CONCURSULUI:  

Participantii trebuie sa respecte urmatorii pasi:  

- sa mearga pe site-ul rotarykronstadt.ro sau pe https://www.ajutbrasovul.ro/donez/1-x-
participare-la-tombola-din-30-decembrie-2022/ si sa doneze contravaloarea a cel putin 1 
bilet de tombola.  

-sa compléteze datele cerute. 

-sa participe la tombolă in perioada 30 noiembrie - 16 decembrie 2022 

-extragerea se va face live pe pagina de facebook : https://www.facebook.com/rotarykronstadt                        



 

 

In data de 17 Decembrie la ora 16:00 

-se va extrage un singur câștigător din toate biletele / premiu acordat. 

-castigatorul are la dispozitie 15 zile de la data extragerii (17 octombrie 2021) pentru a-si 
revendica premiul, in caz contrar se va reface extragerea.   

 

 
SECTIUNEA 4. PREMIILE ACORDATE:  
 
Premiul tombolei constau in : va rugam sa verificati site www.rotarykronstadt.ro  

Premiile nu se pot schimba/inlocui cu alte produse sau beneficii si nici nu se poate beneficia 
de contravaloarea lor in lei.  

              

SECTIUNEA 5. ANUNTAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR  

Numele castigatorilor si premiile castigate in cadrul Concursului vor fi publicate conform 
obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor 
si serviciilor de piata, cu modificarile si completarile ulterioare pe pagina de facebook 
https://www.facebook.com/rotarykronstadt                        . 

Extragerea castigatorului se va face prin intermediul unui live organizat de facebook 
https://www.facebook.com/rotarykronstadt in data de 17 Dec Ora 16:00. Premiile  descrise pe 
pagina  la sectiunea 4 se acorda doar daca se respecta mecanismul concursului descris la 
Sectiunea 3. 

Dupa validare se va anunta castigatorul sau se va reface extragerea.  

Castigatorii sunt obligati sa urmareasca pagina de facebook 
https://www.facebook.com/rotarykronstadt  pentru a afla cum pot intra in posesia premiului.  
 
Va primi de asemenea un mesaj privat sau un e-mail cu detalii legate de premii (Atentie! 
Verificati si mesajele din “Other/Altele”). In cazul in care nu se reuseste validarea unui 
castigator in maxim 15 zile lucratoare, se va efectua o alta extragere. Extragerea se va reface 
in a 16-a zi de la data primei extrageri si numai in cazul in care nu se indeplinesc conditiile 
regulamentului pentru rima extragere.  

 

Pentru a fi validat drept castigator, participantii la Concurs trebuie sa indeplineasca cumulativ 
conditiile descrise in Regulamentul oficial al Concursului.  

 

Validarea inscrierilor va fi facuta de catre Organizator sau reprezentanti ai Organizatorului, prin 
verificarea indeplinirii conditiilor de validitate. Participantii care nu fac dovada indeplinirii 
acestor conditii nu vor fi validati. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unor inscrieri, 
decizia Organizatorilor este definitiva. Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru 
inscrierile necorespunzatoare.  

 

 



 

 

SECTIUNEA 6. DREPTURI, OBLIGATII, RESPONSABILITATI  

Inscrierile inainte sau dupa perioada mentionata in Regulament, in Sectiunea 3, nu se iau in 
considerare.  

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte probleme 
la inscrierea in Concurs, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a 
persoanei care doreste sa se inscrie in Concurs. De asemenea, Organizatorului nu i se pot 
imputa intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau blocarea 
accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita 
inscrierea in Concurs in perioada de desfasurare a Concursului.  

Este prevazut dreptul Organizatorului de a nu lua in considerare materialele pe care le 
considera indecente, vatamatoare la adresa imaginii sale sau la adresa imaginii unor terti ori 
care incalca in vreun fel prezentul regulament, Legea dreptului de autor sau alte legi 
romanesti in vigoare in perioada Concursi.  

Participantul este pe deplin responsabil pentru fiecare actiune a sa in cadrul acestui Concurs.  

 
Contestatii: Contestatiile se pot face in 5 zile de la data afisarii numelor castigatorilor. 
Contestatia se trimite Organizatorului prin e-mail la adresa club@rotarykronstadt.ro si va 
cuprinde in mod obligatoriu: i) numele, domiciliul, date de identificare; ii) prezentarea 
motivelor de fapt pe care se intemeiaza contestatia; Contestatiile se vor solutiona in termen 
de 14 zile de la data primirii. 
 

SECTIUNEA 7. ANGAJAMENTE, CONFIDENTIALITATEA DATELOR:  

Organizatorul, in vederea desfasurarii Concursului, prelucreaza datele personale ale 
Participantilor la acest Concurs in conformitate cu Legea 677/2001.  

Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti 
cu exceptia imputernicitilor si partenerilor contractuali ai Organizatorului si a cazurilor in care 
Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.  

Prin inscrierea in Concurs, participantii declara ca sunt de acord cu Regulamentul Concursului 
si cu faptul ca datele lor personale sa fie prelucrate si sa intre in baza de date a Organizatorului 
si partenerilor contractuali ai Organizatorului . 

Datele personale colectate de Organizator vor fi folosite pentru campanii viitoare de 
informare, pentru a transmite materiale informative despre produsele si serviciile 
Organizatorului si ale partenerilor sai, prin orice mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS), 
doar daca persoanele vizate si-au dat acordul expres si neechivoc in acest sens. Organizatorul nu 
conditioneaza participarea la Concurs sau primirea premiilor de exprimarea acestui acord. In cazul 
in care participantii nu sunt de acord cu prelucrarea acestor date, Organizatorul nu va face alte 
demersuri ulterioare in acest sens.  

Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal sunt inmanarea premiilor castigatorilor. 
 
SECTIUNEA 8. LITIGII:  
In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la Concurs, acestea vor fi solutionate 
pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in 
litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul 
Organizatorului 



 

 

 SECTIUNEA 9. FORTA MAJORA:  

Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi 
controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din 
urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor 
evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, 
cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau 
modifica termenii Regulamentului.  

Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente 
de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea 
Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale 
pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform prevederilor 
C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Concurs 
pe https://www.facebook.com/rotarykronstadt si    pe site-ul  www.rotarykronstadt.ro in termen 
de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia. 


