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ACT ADITIONAL

1

la

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE CU PREMII
rrCi;tigi o vacanfl cu M5rg5ritar"
Perioada de inscriere: 01 iulie 2018 ora 00:00

- 3L decembrie

2018 ora23:59

Organizatorul decide, in acord cu Sectiunea 4 modificarea Regulamentului Campaniei Promotionale I'C6qtigi
o vacanfi cu MIrgIritar" ("Regulamentul"), autentificat sub nr. 1511 din 28.06.2018 de notar public Nica
Oana Raluca din Bucuresti dupa cum urmeaza:

I.

Se modifica Sectiunea 3, denumita "LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI
PROMOTIONALE" si va avea urmatoarele informatii :
Campania este organizata pe pagina de internet a Organizatorului www.zaharmargaritar.ro/promotii/castiga-ovacanta in perioada 0L iulie 2018 ora 00:00 - 31 decembrie 2018 ora23z59, inclusiv.

II.

Se modifica Sectiunea 6o denumita

urmatoarele informatii

A. Conditii privind

"MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE" si va avea

:

inscrierea valabila in Campanie

6.1 Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Campanie este necesara indeplinirea cumulativa

a

urmatoarelor conditii :
o Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Sectiunii 5 de mai sus;

o

Participantul trebuie sa achizitioneze cel putin un produs comercializat sub marca Margaritar@
comercializate de Organizator ("Produse Participante") si sa pastreze bonul fiscal care face dovada
achizitiei produsului;

a

Participantul trebuie sa intre pe site-ul Organizatorului www.zaharmargaritar.ro/prornotii/castiga-o-vacanta
in perioada Campaniei (01 iulie 2018 ora 00:00 - 31 decembrie 2018, ora 23:59) si sa completeze
formularul de inregistrare in Campanie si sa trimita numarul si data inscriptionate pe bonul fiscal care
dovedeste achizitia a cel putin unui Produs Participant.

a

Prin participarea in Campanie Participantii confirma ca au citit si inteles prevederile prezentului Regulament,
inclusiv legat de prelucrarea datelor cu caracter personal in acest context; prin transmiterea numarului de bon
si completarii formluarului de inregistrare de catre dumneavoastra, va exprimati acordul cu privire la
prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal pe care le furnizati in acest context, potrivit celor
descrise in sectiunealegata de prelucrarea datelor cu caracter personal - Anexa I de mai jos la prezentul
Regulament. Inscrierea se va face exclusiv in perioada Campaniei mentionata in Sectiunea3 aprezentului
regulament.
Participantul se va inscrie in cadrul Campaniei cu urmatoarele date: nume, prenume, un numar de telefon
mobil valid.

a

t

a

Un participant nu poate inscrie mai mult de 10 numere valide ale bonurilor fiscale pe zi de Campanie.

6.2 Numarul de telefon inscris in formularul de inregistrare serveste drept mod de identificare pentru

castigatori.
6.3 Participantul poate sa se inscrie de mai multe ori in cadrul Campaniei, cu numere si date diferite d
fiscale dar are dreptul sa castige pe toata perioada campaniei promotionale un singur premiu. descris in
sectiunea Premiile campaniei promotionale a prezentului Regulament.

Buc

6.4 Acelasi bon fiscal poate fi inscris in Campanie o singura data.
B. Detalii mecanism promotional:

6.5 Perioada inscrierii numerelor si datelor aflate pe bonul fiscal pe care se gaseste produsul achizitionat
participant la Campanie este 0L iulie 2018 ora 00:00 - 31. decembrie 2018, ora23z59.
6.6 Fiecare participant se poate inscrie cu unul sau mai multe bonuri fiscale prin transmiterea fiecarui numar si
dataale bonului fiscal prin intermediul formularului de inregistrare aflat pe site-ul Organizatorului.
6.7 Participantul va primi pe loc un mesaj de raspuns cu unul din urmatoarele mesaje:
a) Daca este trimis un numar de bon corect, Participantului
ul campaniei:

i

se va afisa urmatorul mesaj de confirmare pe site-

Ai introdus un numar

de bon si ai intrat in cursa pentru unul dintre premiile oferite in cadrul campaniei
,,Castiga o vacanta cu Margaritar". Te asteptam sa inscrii si alte coduri pentru mai multe sanse de castig!

Mult

succes!

b) Daca un numar de bon incorect este inscris, Participantul va primi un mesaj cu urmatorul continut:

Numar incorect! Te rugam sa refaci inregistrarea scriind atentie numarul bonului fiscal fara alte
caractere.
c) Daca un Participant introduce intr-o zi calendaristica mai mult de l0 numere de bon corecte, acesta va primi
urmatorul mesaj:

Ai atins limita maxima de 10 inscrieri intr-o zi, Te rugam sa revii maine si sa te reinscrii. Pastreaza
bonurile fiscale pentru validare!

d) Daca un numar de bon si data acestuia sunt trimise de mai multe ori, de pe acelasi numar de telefon,
Participantul va primi un mesaj cu urmatorul continut:
Numar deja introdus! Te rugam sa te inscrii cu un alt numar de bon fiscal. Pastreaza bonurile fiscale
pentru validare.
Respectand pasii de mai sus, Participantii intra automat in competitia pentru unul din premiile Campaniei.

III.

Se modifica Sectiunea 6, denumita
informatii :

" CONDITII

DE VALIDARE" , alin.

1,

si va avea urmatoarele

Conditii de validare a inscrierilor
(l ) Pentru ca o inscriere
conditii:

o

sa

fie luata in considerare in Campanii, aceasta trebuie sa indeplineasca urmatoarele

Participantul sa indeplineasca dreptul de participare de la Sectiunea 5;

2

o

;{

Participantul trebuie sa trimita numarul/numerele si dataldatele bonului/bonurilor fiscale pe care se
gasesc unul sau mai multe produse participante la campanie, perioada de achizitie a acestora fiind 01
iulie 2018 ora 00:00 - 31 decembrie 2018 ora23z59.
Participantul trebuie sa pastreze bonul fiscal inscris in cadrul campaniei promotionale
u vor fi luate in considerare mesajele de inscriere transmise in urmatoarele conditii:
daca Participantii au transmis numarul si data bonului fiscal prin alte mijloace decat cel mentionat
anterior.

G
a

daca acestea au fost efectuate prin tentative de frauda sau prin oricare alte modalitati si/sau echipamente
electronice si/sau software decat cele indicate de catre Organizator, ori au fost efectuate cu nerespectarea
oricareia dintre conditiile si termenii Regulamentului.

IV. Se modifica Sectiunea 8, denumita "PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE'' si va avea
urmatoarele informatii

:

8.1. In cadrul Campaniei vor fi acordate, conform mecanismului descris la Articolul 6 de mai sus, urmatoarele
premii:

Perioada

0l iulie 2018 - 30
septembrie 2018

0l

octombrie 201 8
- 3l decembrie
2018

01 iulie 2018 - 3 I
decembrie 2018

Premiu

Cantitate

Valoare
unitara in euro
(TVA inclus)

Valoare totala
in euro (TVA
inclus)

Vacanta pentru 2 persoane in
Grecia * un rucsac cu produse

6

50

300

6

50

300

I

400

400

J

50

ls0

200

32.13

6426

Margaritar
Vacanta pentru 2 persoane in
Predeal * un rucsac cu
produse Margaritar

Circuit pentru 2 persoane in
Austria * un rucsac cu
produse Margaritar
Vacanta pentru 2 persoane in
Predeal * un rucsac cu
produse Margaritar
Rucsac cu produse din

portofoliul Margaritar
Total

216

7576

Premiile acordate in cadrul Campaniei includ:

o
o

Premiile zilnice: I rucsac de excursionist cu produse din portofoliul Mdrgdritar:
Zahdr Cristal lkg
Zahdr Fin I kg
Zahdr pudrd 5009
Zahdr cubic alb 5009
Pachet zahdrbaghete lkg
Premiile saptamanale acordate in perioada 01 iulie 2018 - 30 septembrie 2018:
1. Vacanta pentru 2 persoane in Grecia * un rucsac cu produse Mdrgdritar - cuprinde urmatoarele

3

-Cazare 7 nopli in hotel 3* sau pensiune din zonele Thassos sau Paralia Katerini

-F[rd servicii de masd
-F[rd servicii de transport
-Perioada: Iulie - septembrie 2018,
-Intrare/iegire in zilele de sdmbdtS, in funcfie de disponibilitate la momentul rezervdrii
-un rucsac cu produse Margaritar

B

N'

2. Vacanta pentru 2 persoane in Predeal * un rucsac cu produse Mdrgdritar - cuprinde urmatoarele:
-Cazare 2 nopfi in hotel de

3* sau 4*

-Mic dejun
-Fdr[ servicii de transport
-Perioada: Octombrie

in momentul rezervdrii

- Decembrie 2018, in afara s[rbdtorilor

legale

;i in funclie de disponibilitate

-un rucsac cu produse Mdrgdritar

3. Circuit pentru

2 persoane in Austria + un rucsac cu produse Mdrgdritar

-

cuprinde urmatoarele:

-Cazare 6 nopliin hoteluri de 3*
-Mic dejun
-Transport cu autocarul pe tot parcursul circuitului
-Asisten![ turisticd in limba romdnd
-Perioada: 7 - 13 octombrie 2018
-un rucsac cu produse Mdrgdritar

.

Premiile lunare acordate in perioada 01 octombrie 2018 - 3 I decembrie 201 8:
-Cazare 2 nopfi in hotel de 3* sau 4*
-Mic dejun
-Fdr6 servicii de transport
-Perioada: Octombrie - Decembrie 20 1 8, in afara sdrbdtorilor legale qi in funcf
in momentul rezervdrii
-un rucsac cu produse Mdrgdritar

ie

de disponibilitate

ln

cazul in care vreunul dintre castigatori nu este de acord sa beneficieze de premiul castigat in perioadele
mentionate pentru fiecare dintre acestea si tinand cont de specificatiile facute pentru fiecare dintre acestea,
respectivul castigator va fi invalidat si se va trece la validarea uneia dintre rezervele aferente.

In cazul in care nici rezerva nu a putut fi validata conform celor anterior mentionate, se va trece la cea de-a doua
rezewa.ln cazul in care nici aceasta rezerva nu a putut fi validata conform celor anterior mentionate premiul va
ramane in posesia Organizatorului.

Premiile includ doar cele anterior mentionate si pentru orice cheltuiala efectuata in afara celor descrise,
Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea, castigatorul fiind singurul responsabil pentru achitarea acestora.
Descrierea premiilor mentionate anterior este cu titlu informativ, iar Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea

pentru modificarile ce pot surveni pana

la data acordarii premiilor din motive care nu tin de vointa

Organizatorului.
8.2. Valoarea totala estimata a premiilor acordate in cadrul Campaniei este de 7576 euro cu

TVA inclus.

Descrierea premiilor este cu titlu informativ, insa continutul premiului nu va putea fi modificat. Organizatorul
nu isi asuma responsabilitatea pentru modificarile survenite in ceea ce priveste descrierea premiilor.

4

8.3.
ban

igatorul premiului oferit in cadrul acestui Campanii nu are posibilitatea de a primi contravaloarea in
in alte bunuri a premiilor si nici nu pot schimba caracteristicile premiilor castigate.
castigatorilor se va realizaprin publicarea acestora intr-o anexa in continuarea regulamentului, pe
-vacan
in termen de maxim 30 zile calendaristice de la data
procesului de validare a castigatorilor sub rezerva neintervenirii uneia dintre situatiile mentionate in
6.

Prezentul Act Aditional face parte din Regulament, pe care
acestuia ramanand neschimbate.

il modifica in consecinta, restul dispozitiilor

Procesat si autentificat de Societote Profesionald Notariald VERITA.S, astazi data autentificarii, intr-un
exemplar original care ramdne in arhiva biroului notarial gi 4 (patru) duplicate, din care unul va ramdne in arhiva
biroului notarial, gi 3 (trei) exemplare au fost eliberate pdrlilor.

HIT MAIL S.A.
prin reprezentant
TOMESCU LAVINIA - AMELIA - CARMEN
SC. MEDIAPOST
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