Regulament Oficial Campanie promoțională

”Pui făcut în toate felurile”
(1 martie – 9 iunie 2017)
SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
Campania este organizată și desfășurată de S.C. SAFIR S.R.L., societate cu
răspundere limitată din România, cu sediul în localitatea Văleni, județul Vaslui, cod
poștal: 730232, având Codul Unic de înregistrare RO 822044, J37/513/1991
reprezentată de Safir George, în calitate de Director Executiv (denumită în continuare
"Organizator"). Participanții la campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile
regulamentului oficial al acestuia, potrivit celor menționate mai jos (denumit în
continuare "Regulament Oficial"). Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public
pe pagina http://www.deliciosul.ro/concurs. Organizatorul își rezervă dreptul de a
modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să
intre în vigoare numai după anunțul prealabil de prezentare a acestor modificări pe
pagina http://www.deliciosul.ro/concurs.
SECŢIUNEA 2. ZONA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI
Campania este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul României.
Campania se desfășoară în mediul online atât pe pagina de Facebook Deliciosul
(https://www.facebook.com/Deliciosul/), cât și pe blogul http://www.deliciosul.ro/, pe
pagina aplicației de concurs.

SECŢIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI
Campania va fi lansată la data de 1 martie 2017 și va dura 14 săptămâni, până la data
de 9 iunie 2017 ora 12:00. Campania se va desfășura în conformitate cu prevederile
prezentului Regulament Oficial. Premiile prevăzute în prezentul Regulament Oficial
trebuie să fie revendicate în maximum 7 zile calendaristice de la data anunțării
câștigătorului.
SECȚIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI
Mecanismul de concurs pe pagina de Facebook:
Pentru a participa la campanie și a avea şansa de a câștiga premiile săptămânale,
utilizatorul trebuie să fie fan al paginii de Facebook Deliciosul și să interacționeze cu
pagina oficială de Facebook Deliciosul. Acțiunile pe care participantul trebuie să le
îndeplinească sunt:
1. Like la pagina de Facebook. Utilizatorul trebuie să dea Like paginii oficiale de
Facebook Deliciosul.
2. Să interacționeze cu pagina oficială de Facebook Deliciosul prin like și
comentarii la postările de concurs din pagină. Postările de concurs vor fi
semnalizate prin logo concurs atât în imaginea postării, cât și în textul acesteia,
prin îndemn de participare. Postările de concurs vor fi publicate în perioada
desfășurării campaniei, respectiv în următoarele date: 1 martie, 8 martie, 15
martie, 22 martie, 1 aprilie, 7 aprilie, 14 aprilie, 19 aprilie, 26 aprilie, 3 mai, 10
mai, 17 mai, 24 mai, 31 mai 2017. Pentru a se înscrie în concurs, utilizatorii
trebuie să dea like postării de concurs și să răspundă prin intermediul unui
singur comentariu relevant la întrebările incluse în postările săptămânale de
concurs. Întrebările de

concurs vor fi făcute publice în momentul publicării

postărilor săptămânale de concurs. Opțional, utilizatorul înscris la concurs poate

posta într-un comentariu și imagini demonstrative cu produsul Deliciosul de
Vaslui.
Să adune minimum 4 puncte:
Pentru a se înscrie în concurs, utilizatorii trebuie să dea like postării de concurs și
să răspundă la întrebările acestuia prin intermediul comentariilor, pentru a obține
minimum 4 puncte din like și comentariu:
1 punct = Dă Like postării de concurs.
3 puncte = Scrie un comentariu cu text relevant.

Pentru fiecare postare de concurs vor fi luate în considerare doar primele 500 de like
și comentarii.
Vor fi luate în considerare doar comentariile relevante, însemnând comentariile care
conțin minim 20 caractere și care au legătură directă și răspund la subiectul propus în
postare.
Comentariile care se repetă sau nu sunt relevante nu vor fi luate în considerare și nu
vor fi punctate.
Mecanismul de concurs pe pagina de aplicație:
Pentru a participa la campanie și a avea şansa de a câștiga marele premiu al acestei
campanii, participantul trebuie să îndeplinească următoarele acțiuni:
1. Să achiziționeze orice produs Deliciosul de Vaslui, refrigerat sau congelat,
din orice magazin în care acesta este comercializat (Auchan, Kaufland,
magazinele Safir), în perioada desfășurării campaniei, respectiv 1 martie – 9
iunie 2017 (ora 12:00).
2. Să se înscrie în concurs, pe pagina aplicației http://www.deliciosul.ro/concurs ,
prin completarea formularului de înscriere, cu toate informațiile valide solicitate,
respectiv: Nume și prenume, Produse cumpărate, Număr și serie bon fiscal,

Data bon fiscal, E-mail, Telefon, și să finalizeze înscrierea prin apăsarea
butonului de trimitere a informațiilor ”Înscrie-te în concurs” până pe data de 9
iunie 2017 (ora 12:00).
SECŢIUNEA 5. Premiile și acordarea acestora
În cadrul campaniei promoționale ”PUI FĂCUT ÎN TOATE FELURILE” vor fi acordate
72 premii, câte cinci pentru fiecare din cele 14 săptămâni de concurs plus două mari
premii.
Premiile sunt atribuite, după cum urmează, în funcție de organizarea pe săptămâni a
concursului pe pagina de Facebook Deliciosul:


Premiile primei săptămâni de concurs (1 - 7 martie 2017):

 1 grătar pentru barbecue
 1 șorţ de grătar, echipat cu 3 ustensile şi 1 mănuşă pentru grătar
 1 carte de bucate
 1 geantă termoizolantă; conține compartiment izolant și buzunar cu fermoar la
interior
 1 termometru ABS de carne cu funcție de cronometru.



Premiile celei de-a doua săptămâni de concurs (8 - 14 martie 2017):
 1 grătar pentru barbecue
 1 șorţ de grătar, echipat cu 3 ustensile şi 1 mănuşă pentru grătar
 1 carte de bucate
 1 grill pentru aragaz
 1 sită pentru gătit la aburi



Premiile celei de-a treia săptămâni de concurs (15 - 21 martie 2017):

 1 grătar pentru barbecue
 1 șorţ de grătar, echipat cu 3 ustensile şi 1 mănuşă pentru grătar
 1 carte de bucate
 1 tigaie grill marmorată
 1 dispozitiv gătire la aburi pentru microunde


Premiile celei de-a patra săptămâni de concurs (22 - 28 martie 2017):

 1 grătar pentru barbecue
 1 șorţ de grătar, echipat cu 3 ustensile şi 1 mănuşă pentru grătar
 1 carte de bucate
 1 vas oval yena cu capac
 1 sită pentru gătit la aburi


Premiile celei de-a cincea săptămâni de concurs (29 martie - 4 aprilie
2017):

 1 grătar pentru barbecue
 1 șorţ de grătar, echipat cu 3 ustensile şi 1 mănuşă pentru grătar
 1 carte de bucate
 1 set cu 4 cuţite din oţel inoxidabil cu suport
 1 set platou şi sosieră din porţelan alb



Premiile celei de-a șasea săptămâni de concurs (5 – 11 aprilie 2017):
 1 grătar pentru barbecue
 1 șorţ de grătar, echipat cu 3 ustensile şi 1 mănuşă pentru grătar
 1 carte de bucate
 1 grill pentru aragaz
 1 dispozitiv gătire la aburi pentru microunde



Marele premiu de Paște pentru cei înscriși în aplicația web de concurs în
perioada 1 martie - 11 aprilie 2017:
 1 aparat multicooker, echipat cu sistem de control inteligent al
temperaturii



Premiile celei de-a șaptea săptămâni de concurs (12 - 18 aprilie 2017):
 1 grătar pentru barbecue
 1 set cu 4 cuţite din oţel inoxidabil cu suport
 1 termometru ABS de carne cu funcție de cronometru
 1 geantă termoizolantă; conține compartiment izolant și buzunar cu fermoar
la interior
 1 carte de bucate



Premiile celei de-a opta săptămâni de concurs (19 - 25 aprilie 2017):
 1 grill pentru aragaz
 1 set cu 4 cuţite din oţel inoxidabil cu suport
 1 termometru ABS de carne cu funcție de cronometru
 1 geantă termoizolantă; conține compartiment izolant și buzunar cu fermoar
la interior
 1 carte de bucate



Premiile celei de-a noua săptămâni de concurs (26 aprilie – 2 mai 2017):
 1 grătar pentru barbecue
 1 set cu 4 cuţite din oţel inoxidabil cu suport
 1 termometru ABS de carne cu funcție de cronometru
 1 geantă termoizolantă; conține compartiment izolant și buzunar cu fermoar
la interior
 1 carte de bucate



Premiile celei de-a zecea săptămâni de concurs (3 – 9 mai 2017):
 1 sită pentru gătit la aburi
 1 set cu 4 cuţite din oţel inoxidabil cu suport
 1 termometru ABS de carne cu funcție de cronometru
 1 geantă termoizolantă; conține compartiment izolant și buzunar cu fermoar
la interior
 1 set cu 4 cuţite din oţel inoxidabil cu suport



Premiile celei de-a unsprezecea săptămâni de concurs (10 –16 mai 2017):
 1 grătar pentru barbecue
 1 set cu 4 cuţite din oţel inoxidabil cu suport
 1 termometru ABS de carne cu funcție de cronometru
 1 geantă termoizolantă; conține compartiment izolant și buzunar cu fermoar
la interior
 1 carte de bucate



Premiile celei de-a doisprezecea săptămâni de concurs (17–23 mai 2017):



1 sită pentru gătit la aburi



1 set cu 4 cuţite din oţel inoxidabil cu suport



1 termometru ABS de carne cu funcție de cronometru



1 geantă termoizolantă; conține compartiment izolant și buzunar cu fermoar la
interior



1 termometru ABS de carne cu funcție de cronometru



Premiile celei de-a treisprezecea săptămâni de concurs (24 –30 mai 2017):
 1 grătar pentru barbecue
 1 set cu 4 cuţite din oţel inoxidabil cu suport
 1 termometru ABS de carne cu funcție de cronometru
 1 geantă termoizolantă; conține compartiment izolant și buzunar cu fermoar
la interior
 1 carte de bucate

 Premiile celei de-a paisprezecea săptămâni de concurs (31 mai – 6 iunie 2017):
 1 geantă termoizolantă; conține compartiment izolant și buzunar cu fermoar la
interior
 1 set cu 4 cuţite din oţel inoxidabil cu suport
 1 termometru ABS de carne cu funcție de cronometru
 1 geantă termoizolantă; conține compartiment izolant și buzunar cu fermoar la
interior
 1 dispozitiv gătire la aburi pentru microunde



Marele premiu de Vacanță pentru cei înscriși în aplicația web de concurs în
perioada 12 aprilie – 9 iunie 2017:
 1 aparat multicooker, echipat cu sistem de control inteligent al
temperaturii

Extragerea câștigătorilor premiilor fiecărei săptămâni de concurs va avea loc în
următoarele zile:


8 martie (pentru săptămâna de concurs 1 – 7 martie 2017)



15 martie (pentru săptămâna de concurs 8 – 14 martie 2017)



22 martie (pentru săptămâna de concurs 15 – 21 martie 2017)



29 martie (pentru săptămâna de concurs 22 – 28 martie 2017)



5 aprilie (pentru săptămâna de concurs 29 martie – 4 aprilie 2017)



12 aprilie (pentru săptămâna de concurs 5 - 11 aprilie 2017)



14 aprilie 2017 la ora 14:00 Extragerea marelui premiu de Paște pentru toți
participanții înscriși în perioada 1 martie – 11 aprilie (ora 12:00).



19 aprilie (pentru săptămâna de concurs 12 - 18 aprilie 2017)



26 aprilie (pentru săptămâna de concurs 19 - 25 aprilie 2017)



3 mai (pentru săptămâna de concurs 26 aprilie - 2 mai 2017)



10 mai (pentru săptămâna de concurs 3 - 9 mai 2017)



17 mai (pentru săptămâna de concurs 10 - 16 mai 2017)



24 mai (pentru săptămâna de concurs 17 - 23 mai 2017)



31 mai (pentru săptămâna de concurs 24 - 30 mai 2017)



7 iunie (pentru săptămâna de concurs 31 mai – 6 iunie 2017)



9 iunie 2017 la ora 14:00 Extragerea marelui premiu de Vacanță pentru toți
participanții înscriși în perioada 12 aprilie – 9 iunie (ora 12:00).

Câștigătorii premiilor fiecărei săptămâni de concurs vor fi stabiliți săptămânal prin
tragere la sorți, prin intermediul programului automatizat random. Extragerea va fi
făcută din participanții care obțin un minim de 4 puncte. Fiecare dintre cele cinci premii
săptămânale poate fi acordat unui participant unic. Utilizatorul care a câștigat un
premiu în oricare din săptămânile de concurs nu va putea câștiga un alt premiu
săptămânal la același concurs, dar se va putea înscrie pentru marile premii ale
concursului organizat pe pagina web de aplicație. Mai multe bonuri fiscale unice
înscrise în aplicație înseamnă mai multe șanse de câștig.

Pentru înscrierea la concursul săptămânal ”Pui făcut în toate felurile” organizat pe
pagina de Facebook Deliciosul vor fi luate în considerare la tragerea la sorți doar
persoanele care au dat like și comentarii relevante la postările de concurs în decursul
perioadelor menționate anterior și care au respectat condițiile din prezentul
regulament.
Nu vor fi luate în considerare comentariile irelevante, care nu au legătură cu postarea.
Nu se acceptă preschimbarea premiilor în bani. Câștigătorii premiilor săptămânale
trebuie să trimită pe adresa de e-mail marketing@safir.ro următoarele date necesare
trimiterii acestuia:


nume utilizat pe Facebook



adresa de e-mail



adresa poștală la care dorește trimiterea premiului



telefon de contact



numele şi prenumele



seria și numărul cărții de identitate/buletinului

Pentru înscrierea la concursul ”Pui făcut în toate felurile” organizat pe pagina de
aplicație http://www.deliciosul.ro/concurs vor fi luate în considerare doar persoanele
care au dat achiziționat produsele Deliciosul de Vaslui din magazinele în care sunt
comercializate, în decursul perioadelor menționate anterior, au completat și au trimis
formularul de concurs, înscriind datele din bonul fiscal și alte informații solicitate,
conform condițiilor din prezentul regulament.
Nu se acceptă preschimbarea premiilor în bani.
Câștigătorul premiului trebuie să trimită pe adresa de e-mail marketing@safir.ro
următoarele date necesare trimiterii acestuia:


nume utilizat pe Facebook



adresa de email



adresa poștală la care dorește trimiterea premiului



telefon de contact



numele şi prenumele



seria și numărul cărții de identitate/buletinului.

SECŢIUNEA

6.

PROCEDURA

PENTRU

REVENDICAREA,

VALIDAREA

ŞI

PRIMIREA PREMIILOR


Participarea la această campanie implică acceptarea prevederilor prezentului
Regulament.



Pentru revendicarea premiului, câștigătorul are obligația de a trimite datele de
livrare a premiului în maximum 7 zile calendaristice de la data anunțării
câștigătorului.



Pentru validarea câştigătorului marelui premiu, participantul desemnat câştigător
trebuie să facă dovada achiziţiei în perioada campaniei a produsului Deliciosul
de Vaslui, prin trimiterea bonului fiscal în original la adresa organizatorului S.C.
SAFIR S.R.L., localitatea Văleni, județul Vaslui, cod poștal: 730232.



Toți câștigătorii vor fi contactați conform informațiilor furnizate de aceștia
conform prezentului Regulament. Câștigătorii au obligația de a trimite o
fotografie în care să apară imaginea câștigătorului și premiul acordat la adresa
de mail marketing@safir.ro. De asemenea, numele lor, precum și fotografia lor
cu premiul revendicat și personalizată cu imaginea Deliciosului de Vaslui, vor fi
postate pe site-ul organizatorului și pe pagina de Facebook Deliciosul. Dacă un
câștigător a furnizat date de contact eronate sau nu a furnizat date de contact și
nu poate fi contactat într-un interval de 24 ore de la anunțarea lui, i se va retrage
premiul. Premiile sunt nominale și netransferabile, ele nu pot fi înmânate altei
persoane decât câștigatorului. Înmânarea premiilor poate fi un eveniment public.
Participarea la campanie constituie acordul ca numele câștigătorilor și
fotografiile lor să poată fi facute publice și utilizate gratuit în materiale audio, foto
și video de către Organizator.



Câștigatorii tuturor premiilor sunt de acord sa semneze o declarație scrisă cu
acest efect așa cum o cere Organizatorul. Câștigătorul va primi premiul prin
curier, taxele fiind suportate de către Organizator. Premiile vor fi expediate
numai la adrese de pe teritoriul României.

SECŢIUNEA 7. RESPONSABILITATE
Organizatorul are dreptul de a descalifica din campanie utilizatorii care integrează pe
pagina oficială de Facebook Deliciosul texte ilegale, ameninţătoare, abuzive, imagini
defăimătoare, ofensatoare, indecente, potenţiale infracţionale, care conţin îndemnuri la
violenţă sau ură rasială, etnică, care conţin viruşi sau alte secvenţe sau programe
distructive sau care pot întrerupe funcţionarea totală sau parţială a acestei pagini.
Organizatorul nu răspunde pentru cazurile în care utilizatorii nu pot vizualiza
campaniile din diverse motive legate de conexiunea la internet, browserele folosite şi
setările acestora, softurile, aplicaţiile, device-urile folosite etc. Prin participarea la

campanie, toţi participanţii şi eventualii câştigători sunt de acord şi se obligă să
respecte şi să se conformeze tuturor cerinţelor şi condiţiilor impuse de Organizator prin
prezentul

Regulament

Oficial,

nerespectarea

acestora

atragând

răspunderea

personală şi exclusivă a participanţilor şi eventualilor câştigători. Organizatorul nu are
nicio obligaţie de a întreţine corespondenţa cu solicitanţii unor revendicări
necâştigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor, sau după termenul de
revendicare a premiilor prevăzut în prezentul Regulament Oficial. Organizatorul nu
este răspunzător pentru calitatea premiilor şi nu acordă termen de garanţie, de utilizare
pentru premiile acordate.
SECŢIUNEA 8. DREPTUL DE PARTICIPARE
La această Campanie participă persoane fizice majore (cu vârsta de 18 ani, împliniţi la
data începerii campaniei), de cetăţenie română, cu domiciliul stabil şi rezidenţa în
România, care dețin un cont de Facebook mai vechi de 6 luni, care au dat „Like”
paginii de Facebook Deliciosul și care au interacționat folosind opțiunile platformei de
socializare Facebook Deliciosul de Vaslui, în perioada campaniei, folosind conturi de
Facebook înregistrate în România, conform Secţiunii 4. Selectarea utilizatorilor de
Facebook de pe pagina de Facebook se va realiza automat şi obiectiv. Revendicarea
premiilor reprezintă un acord de asumare a Termenilor si Condiţiilor stipulate în
Regulamentul Oficial al campaniei. Nu pot participa la această campanie angajaţii S.C.
Safir S.R.L., ai filialelor sale, ai oricărei alte societăţi din Grupul de firme Safir: Sagem,
Safistar, Nutriva, ai companiei Artvertising, precum şi soţul/soţia şi copiii acestora, cât
și părinții angajaților.

SECŢIUNEA 9. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE
În conformitate cu legislaţia în vigoare, Organizatorul este obligat să facă publice
numele câştigătorilor şi câştigurile acordate în cadrul acestei campanii. Lista
câştigătorilor va fi afişată pe pagina de Facebook Deliciosul, în secțiunea Notițe, în
conformitate cu prevederile Secţiunii 4 a prezentului Regulament oficial. Organizatorul
se obligă de asemenea să respecte prevederile Legii nr. 677/ 2001, privind protecţia
datelor personale stocate pe durata campaniei. Ca atare, Organizatorul se angajează
să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor/câştigătorilor la
prezenta campanie şi să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial şi
legislaţiei în vigoare. Participanţii la campanie, în calitate de persoane vizate, au,
conform Legii 677/ 2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de
acces la date (art.13), dreptul de intervenţie asupra datelor (art.14) şi dreptul de
opoziţie (art. 15). Prin simpla participare la campanie şi trimiterea datelor personale la
Organizator şi pe pagina de Facebook Deliciosul, participanţii sunt de acord ca datele
lor să intre în baza de date a Organizatorului, să fie prelucrate şi folosite în viitor de
Organizator sau persoane juridice autorizate de către acesta, pentru a informa
participanţii cu privire la noi produse, oferte, promoţii, campanii publicitare şi de
marketing. Participanţii sunt de acord ca datele lor de identificare să poată fi utilizate
pentru a primi informaţii cu caracter comercial. La cererea expresă, în scris, a
participanţilor, Organizatorul nu va mai folosi datele lor personale.
SECŢIUNEA 10. ALTE TAXE
Organizatorul este răspunzător pentru plata impozitului legat de premiile oferite, orice
alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în
sarcina exclusivă a câştigătorului.

SECŢIUNEA 11. ÎNCETAREA CAMPANIEI
Prezenta campanie poate înceta numai în cazul producerii unui eveniment ce
constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive
independente de voinţa sa, de a continua prezenta campanie.
SECŢIUNEA 12. LITIGII
Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezenta campanie se vor
rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi
soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.
SECŢIUNEA 13. REGULAMENTUL OFICIAL
Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toţi participanții accesând pagina
http://www.deliciosul.ro/concurs. Prin participarea la această campanie, participanţii
sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi
condiţiillor prezentului Regulament Oficial.

CONDUCEREA S.C. SAFIR S.R.L.
Safir George Director Executiv

