REGULAMENT OFICIAL

1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI SI REGULAMENTUL OFICIAL AL
CAMPANIEI

1.a. Organizatorul campaniei este PFA FACIU RADU ANDREI, persoana fizica autorizata,
cu sediul in Bucuresti, Str. Banul Antonache nr. 13, sector 1, inregistrata la Registrul
Comertului sub nr. F40/2320/08.05.2009, cod fiscal RO25529679.
Participantii la concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial
al concursului, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare "Regulament
Oficial").
1.b. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din
Romania. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial,
urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare
a acestor modificari/schimbari pe pagina de Facebook, Genios.ro.
2. DREPTUL DE PARTICIPARE
Concursul este organizat si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei.
La acest concurs pot participa toate persoanele fizice cu rezidenta in Romania, mai putin
angajatii magazinului Genios.ro si ai companiilor implicate in desfasurarea concursului
(agentii de publicitate, companii de distributie, furnizori de servicii necesare desfasurarii
campaniei, parteneri media, parteneri strategici), precum si rudele lor de gradul I.
3. PERIOADA DE DESFASURARE
Concursul se va desfasura in data de 4 februarie si 5 februarie 2013. Pentru fiecare zi de
concurs se admit doar inscrierile primite pana in ora 23:59. Orice participant care incearca sa
se inscrie dupa aceasta data nu va fi luat in considerare.. 4.
4. MECANISMUL CONCURSULUI
Subiectul concursului: Primul Sf. Valentin cu puzzle!
In fiecare zi de concurs, la ora 10:00, se va posta un afis la ora cu un puzzle mecanic pe
pagina de Facebook, Genios.ro. Cei care doresc sa-l castige trebuie doar sa comenteze la poza
incarcata. Se vor accepta comentariile inregistrate la respectivul afisul, doar cele date de
utilizatori pana la ora 23:59, din ziua respectiva.
5. DESEMNAREA CASTIGATORULUI

Pentru desemnarea castigatorului se va face o tragere la sorti dintre cei care au raspuns in
fiecare zi de concurs, folosind sistemul random.org. Tragerile la sorti se vor face a doua zi,
adica pe 5 februarie, respectiv pe 6 februarie, la ora 11:00.
Persoana desemnata castigatoare va fi anuntata pe pagina de Facebook, Genios.ro si va trebui
sa ne trimita datele sale (nume complet, adresa, telefon) pe adresa contact@genios.ro .
Livrarea premiul se va face gratuit prin Posta Romana.

concurs. Definitivarea procedurii de inscriere se va face odata cu trimiterea unui mail cu
pozele la adresa: cosmin.spinu@musettegroup.ro, cu titlu CONCURS PRODUSUL ZILEI.
ATENTIE!!! – Pentru ridicarea premiului este necesara prezentarea bonului fiscal, bon care
face dovada achizitiei produsului zilei X in ziua X.

5. DESEMNAREA CASTIGATORULUI

a. Pe 18 februarie 2013, prin tragere la sorti, va fi desemnat castigatorul/castigatoarea
concursului.Tragerea la sorti va fi efectuata in prezenta unei comisii intocmite de catre
Organizator, la sediul Organizatorului.
b. Castigatorul va fi anuntat pepagina oficiala de Facebook a companiei, dar si prin email, in
data de 18 februarie 2012.
c. PREMIUL pus la dispozitie de catre MUSETTE EXIM reprezinta o pereche de pantofi, la
alegere, din Colectia Toamna-Iarna 2012, si va putea fi ridicat din magazinul Musette
Showroom, din Str. Splaiul Unirii nr. 96, Sect 4, Bucuresti!

Prezentul regulament este disponibil si in cadrul magazinului Musette Outlet, din Splaiul
Unirii, nr. 96, Sector 4, Bucuresti.

