CONCURS
„BUCUROȘI PRIN ROMÂNIA - VOTEAZA „ŢARA” PREFERATĂ!”
Regulament oficial de desfăşurare
Secţiunea 1 Organizatorul şi durata concursului
1.1. Organizator
Organizator al concursului este Asociația ALEGRIA, cu sediul în Floresti, str. Răzoare, nr. 7C/6,
telefon 0740-049540, e-mail: contact@asociatiaalegria.ro, cod de identificare fiscală 31207406, cont
bancar RO98BTRLRONCRT00R6271701, deschis la Banca Transilvania, reprezentată legal prin Delia
Bob, în calitate de președinte, iar concursul urmăreşte premierea clienților care au participat la
activitățile dedicate regiunilor istorice ale României din cadrul proiectului „Bucuroși, prin România”,
ediţia a II-a și au votat subregiunea preferată.
1.2. Denumire. Durata. Locul desfăşurării
Concursul poartă denumirea „BUCUROȘI, PRIN ROMÂNIA – VOTEAZĂ REGIUNEA PREFERATĂ!”
şi are loc în perioada 15 martie – 15 noiembrie 2019 în hipermarketul Cora Cluj-Napoca, B-dul. 1
Decembrie 1918, nr. 142, Cluj-Napoca, denumit în continuare Cora, în conformitate cu condiţiile şi
dreptul de participare stabilite în prezentul regulament.
Secţiunea 2 Dreptul de participare
La acest concurs poate participa orice client Cora, de orice naţionalitate, cu vârsta de minim 18 ani
împliniţi la data începerii concursului, posesor al unui card de fidelitate Cora.

Secţiunea 3 Condiţiile și modul de participare
Pentru a participa la concurs, clienții trebuie să dețină un card de fidelitate Cora și să asiste la cel puțin
una din activitățile din cadrul proiectului „Bucuroși, prin România”, ediţia a II-a, organizate de Asociația
„Alegria” în parteneriat cu Cora, după următorul calendar:
15 martie : Ţara Oaşului

27 septembrie : Ţara Moţilor

29 martie : Ţara Lăpuşului

11 octombrie : Ţara Haţegului

12 aprilie : Ţara Dornelor

25 octombrie : Ţara Făgăraşului

7 iunie : Ţara Năsăudului

15 noiembrie : Ţara Almăjului

1 Decembrie : Bucuroşi, prin toată ţara
Pentru a intra în concurs, clienții care au asistat la activități vor primi un talon de participare care
trebuie completat în întregime cu datele personale solicitate în acesta și depus în urna special
amenajată în Galeria comercială, situată lânga panoul de prezentare a proiectului.
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Taloanele vor fi depuse în urnă în perioada 15 martie – 15 noiembrie 2019 pentru a vota subregiunile
prezentate în cadrul activităților proiectului. Fiecare client Cora are dreptul să participe la concurs cu
maximum 8 taloane, pentru fiecare subregiune: Ţara Oaşului, Ţara Lăpuşului, Ţara Dornelor, Ţara
Năsăudului, Ţara Moţilor, Ţara Haţegului, Ţara Făgăraşului, Ţara Almăjului.
Vor fi luate în considerare toate taloanele, ce respectă condițiile de completare, depuse în perioada 15
martie - 15 noiembrie 2019.
Secțiunea 4 Descrierea premiilor
Premiile sunt reprezentate, de câte un coș cu produse specifice regiunii care a însumat cel mai mare
număr de voturi, în valoare netă de 200 lei.
Secțiunea 6 Acordarea premiilor și anunțarea căștigătorilor
Desemnarea câştigătorilor va fi realizată prin tragere la sorți în cadrul extragerilor care vor avea loc în
ziua de 15 noiembrie 2019, ora 19h00, iar premierea va fi făcută în data de 1 Decembrie 2019, la
Hipermarket Cora, în cadru evenimentului „Bucuroşi, prin toată ţara”.
În urma extragerilor vor fi desemnați doi caștigători și 3 rezerve.
Câştigătorii vor fi anunţaţi prin telefon sau adresă e-mail, așa cum au fost înscrise pe talonul de
participare, în următoarele 24 ore din momentul desemnării lor. Câştigătorii care nu au putut fi
contactaţi în urma a 3 (trei) apeluri telefonice efectuate la interval de 30 (treizeci) de minute, vor fi
notificaţi prin mesaje SMS doar dacă sunt utilizatori ai reţelelor de telefonie mobilă Vodafone, Orange
sau Telekom cu privire la câştigarea premiului și la modalitatea intrării în posesia acestuia. Câştigătorii
care nu contactează Organizatorul timp de 24 (douăzecișipatru) de ore de la data notificării telefonice
sau prin mesaj SMS pierd drepturile corespunzătoare calităţii de câştigător. În această situație, va fi
contactată persoana care a fost extrasă prima, pe lista de rezerve. Procedura se reia, dacă este
nevoie, până la epuizarea tuturor celor trei rezerve. Dacă premiul nu poate fi atribuit, lista de rezerve
fiind epuizată, Organizatorul poate dispune în orice mod de acesta. Anunţarea câştigătorilor se va face
public pe site-ul www.asociatiaalegria.ro şi pe site-ul www.cora.ro, în data de 15 noiembrie 2018, iar
lista câştigătorilor va fi afişată pe panoul dedicat prezentarii proiectului „Bucuroși, prin România” din
Galeria comercială Cora și pe Internet la adresele www.cora.ro și www.asociatiaalegria.ro.
Câştigătorii vor putea să-şi ridice premiile în cadrul unui eveniment festiv în data de 1 decembrie
2019.
Data limită de ridicare a premiului este 6 decembrie 2019. În cazul în care un câştigător nu se prezintă
pentru ridicarea premiului sau renunţă la acesta, până la data limită de ridicare, premiul va fi retras din
concurs de către Organizator.
Câştigătorii premiilor nu au posibilitatea primirii contravalorii în bani sau în alte obiecte a premiilor şi
nici de a cere modificarea caracteristicilor premiilor.
Secțiunea 7 Verificarea dreptului de participare
Pentru ridicarea premiului, câştigatorul va trebui să prezinte un document de identitate. Lipsa acestui
document dă dreptul Organizatorului de a refuza, fără drept de contestaţie, oferirea premiului.
Secțiunea 8 Regulamentul oficial
Prezentul regulament de participare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant la standul de
informaţii „Serviciul Clienţi” din cadrul hipermarketului Cora Cluj, precum şi pe Internet la adresele
www.asociatiaalegria.ro și www.cora.ro
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica acest Regulament pe parcursul desfășurării
concursului, pentru a se conforma, dacă este cazul, unor dispoziții legale noi. Modificările
regulmentului nu vor viza, însă, condițiile și modul de participare.
ORGANIZATOR
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Asociatia “Alegria”
Presedinte
Delia Bob
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