CONCURS ZIUA MONDIALĂ A INIMII 2016
Regulament
Nr. 985 din 29.09.2016

Prezentul regulament are scopul de a informa potenţialii participanţi cu privire la organizarea şi desfăşurarea
concursului ZIUA MONDIALĂ A INIMII 2016.

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL TOMBOLEI ŞI REGULAMENTUL OFICIAL
1. Organizatorul concursului ZIUA MONDIALĂ A INIMII 2016 („Concurs”) este S.C. Arcadia Policlinic S.R.L, cu
sediul social în Iaşi, str. Sărăriei, nr. 38, jud. Iaşi, înregistrat în Registrul Comerţului Iaşi sub nr.
J22/1814/2009, CUI 26181750 (denumită în continuare „Organizatorul”). Participanţii la concurs sunt obligaţi
să respecte termenele şi condiţiile regulamentului oficial al Concursului, potrivit celor menţionate mai jos
(denumit în continuare „Regulamentul”).
2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, cu anunţarea în timp util a
publicului. Regulamentul este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România prin
expunerea acestuia la sediul Organizatorului.
3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau completa Regulamentul, precum şi dreptul de a
suspenda şi/sau înceta şi/sau întrerupe desfăşurarea Tombolei. Orice modificări/completări aduse
prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiţionale.
4. Regulamentul poate fi solicitat şi la următoarea adresă: Iaşi, str. Cicoarei nr. 2, jud. Iaşi, Recepţia Birouri
Administrative, de luni până vineri: 9:00 – 18:00.

SECŢIUNEA 2. LOCUL ŞI DURATA DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI
Concursul ZIUA MONDIALĂ A INIMII 2016 se desfăşoară în perioada 29.09. - 30.09.2016 - ora 12:00 pe
pagina de Facebook Arcadia - www.facebook.com/Arcadia.Hospital, având ca finalitate o tragere la sorți
unică cu ajutorul platformei www.random.org.

SECŢIUNEA 3. DREPTUL ŞI FORMA DE PARTICIPARE LA CONCURS
1. La tombolă participă, cu şanse egale de câştig, toți pacienții care lasă un comentariu la postarea de
concurs, pe pagina de Facebook Arcadia - www.facebook.com/Arcadia.Hospital
2. Nu pot participa la tombolă următoarele categorii de persoane:
a. angajații Organizatorului;
b. terţii împuterniciţi de către acesta în legatură cu derularea Concursului;
c. rudele de gradul I, soții și sotiile angajaţilor Organizatorului.

SECŢIUNEA 4. PREMIUL
1. Concursul ZIUA MONDIALĂ A INIMII 2016 acordă zece (10) premii, fiecare constând într-o
ecocardiografie efectuată cu ecograful Philips Epiq 7, în cadrul Dep. de Cardiologie Arcadia, în perioada 3
octombrie - 30 noiembrie 2016. Valoarea totală a premiilor este de 2.500 lei.
2. Premiile Tombolei nu pot fi înlocuite cu contravaloarea în bani a acestora.

SECŢIUNEA 5. PROCEDURA DE DESEMNARE A CÂŞTIGĂTORILOR
a) Desemnarea câştigătorilor
Toți pacienții care au lăsat un comentariu la postarea de concurs de pe Facebook vor fi luate în considerare
la extragerea la sorți de pe platforma www.random.org. Extragerea va desemna aleatoriu 10 câștigători din
listă.
b)Validarea câştigătoarelor
Reprezentantul Organizatorului va contacta câştigătoarele prin mesaj privat pe pagina de Facebook și le va
solicita numerele de telefon, pentru a se stabili dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de Regulament.
Dacă persoanele câştigătoare nu pot fi contactate sau nu răspund la apelurile organizatorului în termen de
72 de ore după tragerea la sorţi, premiile vor fi realocate următoarelor poziții rezultate la extragerea la sorți
(locurile 11, 12, 13 ș.a.m.d.).

SECŢIUNEA 6. ACORDAREA PREMIILOR
Pentru intrarea în posesia Premiului, câştigătorii vor fi contactați de reprezentanții companiei S.C. Arcadia
Policlinic S.R.L pe data de 30.09.2016.

SECŢIUNEA 7. PREVEDERI GENERALE
1. Prin participarea la Concurs, toți participanții sunt de acord şi se obligă să respecte şi să se conformeze
tuturor cerinţelor şi condiţiilor impuse prin prezentul Regulament, nerespectarea acestora atrăgând
răspunderea personală şi exclusivă a Participantelor şi a eventualilor câştigători.
2. Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru erorile apărute în datele furnizate de către câştigători;
acurateţea datelor de identitate şi de contact nu atrage răspunderea organizatorului, fiind în
responsabilitatea exclusivă a participanților.

SECŢIUNEA 8. LITIGII
Orice reclamaţii privind modul de desfăşurare a tombolei pot fi înaintate în scris Organizatorului la adresa
menţionată în cadrul Secţiunii 1 a regulamentului, transmise prin poştă la următoarea adresă: Arcadia
Policlinic, Iaşi, Str. Sărărie nr. 38, în atenția Departamentului Marketing.

