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REGULAMENT CONCURS  

„Câștigă un kit de bucatarie oferit de Sarah Pop” 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI. 

1.1. Organizatorul concursului “Câștigă un cos de produse locale de Paste” (denumit in continuare 

Concursul) este compania SAPIENT SRL, cu sediul în Oradea, str. Calea Clujului, nr.144-148, 

jud. Bihor, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J05/632/1998, având cod de identificare 

fiscală (CUI) RO 10806283, reprezentată de Pop Alexandru –  Administrator, (denumita in 

continuare Organizatorul) 

1.2. Concursul se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse in prezentul regulament (denumit in 

cele ce urmeaza „Regulamentul”). Termenii si conditiile prezentului Regulament, asa cum sunt 

prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toti participantii la concurs. 

1.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, urmand ca aceste 

modificari sa intre in vigoare dupa o zi de la anuntarea participantilor in acest sens pe pagina de 

Facebook a Organizatorului. 

1.4. Participantii isi exprima tacit acordul fata de eventualele modificari ale regulamentului prin 

continuarea participarii la concurs, in caz contrar acestia avand dreptul de a solicita retragerea din 

concurs. 

SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI. 

2.1. Concursul “Câștigă un kit de bucatarie oferit de Sarah Pop” se va desfasura in perioada 25 mai 

2018 – 31 mai 2018 si urmeaza sa fie organizat si desfasurat online, pe pagina de facebook 

https://www.facebook.com/sapientimob/. 

2.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi perioada Concursului pe parcursul derularii 

acestuia, dar nu inainte de a anunta acest lucru in mod public. 

 

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE. 

3.1. Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice cu varsta de peste 18 ani, rezidente/nerezidente 

in Romania, care acceseaza site-ul: http://www.sapientimobiliare.com/ și pagina de facebook: 

https://www.facebook.com/sapientimob/   si se supun regulilor concursului promovat. 

3.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a refuza anumiti participanti, in cazul in care nu se 

conformeaza regulilor. 
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3.3. Nu au dreptul de participare la acest concurs angajatii SAPIENT GROUP. 

3.4. Participarea la acest Concurs implica acceptarea expresa a tuturor clauzelor prezentului 

Regulament accesibil la adresa;   http://sapientimobiliare.ro/.

3.5. Prin inscrierea la acest concurs, declarati ca sunteti de acord si agreati in mod integral termenii 

acestui Regulament. 

SECTIUNEA 4. MODUL DE DESFĂȘURARE AL CONCURSULUI. CONDITII DE 

PARTICIPARE. 

4.1. Concursul se va desfasura  online  pe pagina de Facebook a companiei Sapient Imobiliare la 

urmatoarea adresa: https://www.facebook.com/sapientimob/ . 

4.2. Pentru a putea participa la acest concurs, trebuie respectati urmatorii pasi: 

1. Dati like & share la postarea “Câștigă un kit de bucatarie oferit de Sarah Pop” postată pe pagina 

de facebook https://www.facebook.com/sapientimob/  .  

SECTIUNEA 5. PREMIILE OFERITE IN CADRUL CONCURSULUI SI ACORDAREA 

PREMIILOR. 

5.1.  Premiul constă in acordarea unui kit de bucatarie format din:  

- 1 bucata x Bol BIG WHITE 

- 1 bucata x Spatula silicon 

- 1 bucata x Tel inox 24 cm 

- 1 bucata x Lingura de lemn 

- 1 set x Set 4 cuttere prajituri "Stars" 

- 1 set x Set 2 forme muffins "TEACUP" 

- 1 set x Sort si manusa pentru gatit "Kids" 

      Castigatorul va putea intra in posesia premiului, prezentandu-se la Crisul Shopping Center – numar 

de contact: 0753/497 844 – Remus Rosca, in data de 01 iunie 2018, incepand cu orele 12:00 si pana la 

orele 16:00.  

SECTIUNEA 7. ANUNTAREA SI ACORDAREA PREMIILOR. 

5.1. Câștigătorul va fi anunțat prin intermediul paginii de facebook  

https://www.facebook.com/sapientimob/ . 
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5.2.  Extragerea va avea loc in data de 31.05.2018 la ora 18:00 in baza unei selectii de tip random, 

dintr-o listă a participanților ordonată alfabetic.  

5.3. Anuntarea castigatorului si contactarea acestuia va avea loc in ziua extragerii, imediat dupa 

extragere. În cazul in care cel desemnat câstigator nu poate fi contactat pana in ziua urmatoare (01 

iunie 2018) la orele 13:00, sau renunta la premiu, se va declara castigator urmatoarea persoana din lista 

cu titlu de rezerva. Persoanele cu titlu de rezerva sunt urmatoarele doua persoane dupa persoana 

desemnata castigator. 

SECTIUNEA 6. LITIGII. 

6.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs se vor rezolva pe cale 

amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele 

judecatoresti competente romane  

6.2. Legea aplicabila este legea romana. 

SECTIUNEA 7. INTRERUPEREA CONCURSULUI.  

7.1. Concursul va putea fi intrerupt doar in caz de forta majora sau prin decizie unilaterala a 

Organizatorului. 

7.2. Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord cu prelucrarea datelor lor cu caracter 

personal pentru desfasurarea acestui concurs si se conformeaza prezentului Regulament. 

 

 

 


