REGULAMENT CONCURS „FII CEL
MAI POPULAR GOSPODAR”
I. Organizator
I.1 Organizatorul campaniei publicitare este S.C. Hydrosystems S.R.L., societate
comerciala inregistrata sub nr. J20/138/2004 si avand cod ﬁscal RO16096380,
denumita in continuare Hydrosystems. Sediul nostru social se aﬂa in Municipiul
Petrosani, Str. Livezeni DN 66, Nr. 100, Judet Hunedoara, Romania.
II. Durata campaniei publicitare
II.1 Campania publicitara “Fii cel mai popular gospodar” va incepe la data de
01.04.2020 si inceteaza la data de 23.04.2020, ora 23:59.
II. 2 Campania publicitara va ﬁ organizata si desfasurata online, pe
concurs.aicuce.ro.
III. Drept de participare
III.1. Campania publicitara “Fii cel mai popular gospodar” este accesibila tuturor
persoanelor ﬁzice rezidente in Romania, care sunt posesorii unui buletin de
identitate sau a unei carti de identitate la data inceperii campaniei publicitare. In
cazul participantilor cu varste cuprinse intre 14 si 18 ani, se cere acordul expres al
parintelui/reprezentantului legal al acestora
III.2. Prin participarea la prezenta Campanie, participantul acorda Organizatorului
dreptul de a face publice, in scopuri publicitare, numele, fotograﬁa si materialele
ﬁlmate cu participantii si castigatorii acestei Campanii. Prelucrarea, utilizarea si
publicarea informatiilor de mai sus precum si a imaginii participantilor la aceasta
Campanie nu va ﬁ de natura a crea niciun fel de obligatii, inclusiv de natura
ﬁnanciara, in sarcina Organizatorului.
III.3. Angajatii societatii Hydrosystems S.R.L. si rudele acestora pana la gradul IV
inclusive nu au dreptul de a participa la concurs.
IV. Descrierea Premiilor Acordate
Se va acorda in total 1 premiu care consta in:
- Voucher AiCuCe, in valoare de 2.000 lei. Poate ﬁ utilizat exclusiv pe site-ul
www.aicuce.ro, pentru achizitionarea oricarui produs in termen de 10 de zile de la

data oferirii acestuia.

V. Taxe si impozite
Orice obligaţie de natura ﬁscala in legatura cu premiul castigat este in sarcina
exclusiva a organizatorului. In cazul in care valoarea premiilor impune, Organizatorul
va vira la bugetul de stat impozitul aferent premiului, conform prevederilor legale in
vigoare.
VI. Prelucrarea datelor cu caracter personal
VI.1. Toate datele cu caracter personal ale participantilor, vor ﬁ prelucrate conform
Politicii de conﬁdentialitate accesibila pe https://aicuce.ro/pages/politica-gdpr.

VII. Modalitatea de Desfasurare
VII.1. Campania publicitara se va desfasura in perioada 01.04.2020 - 23.04.2020;
VII.2. Campania publicitara se desfasoara pe site-ul concurs.aicuce.ro
VII.3. Participantii trebuie sa isi completeze datele de contact (adresa de e-mail,
nume si prenume) in formularul de pe pagina www.aicuce.ro/pages/concurs
VII.4. Participantii trebuie sa raspunda la toate intrebarile din formular;
VII.5. Participantii vor inscrie o fotograﬁe cu gradina, solariile sau campul. Imaginile
care nu respecta aceasta tematica vor ﬁ descaliﬁcate; Participantul este unicul
raspunzator pentru obtinerea acordului prealabil al eventualelor persoane a caror
imagine ar putea ﬁ redata in cadrul fotograﬁilor inscrise in concurs.
VII.6. Fotograﬁile inscrise in concurs de catre participant vor putea ﬁ votate prin
intermediul site-ului concurs.aicuce.ro;
VII.7. O fotograﬁe poate ﬁ votata o singura data pe zi de acelasi utilizator (o data la
24 de ore);
VII.8. Participantul cu cel mai mare numar de voturi va ﬁ desemnat castigator;
VII.9. Castigatorul va ﬁ anuntat pe data de 24 aprilie 2020, pe pagina de Facebook
AiCuCe.

VIII. Acordarea premiilor
VIII.1.Castigatorul va ﬁ contactat in termen de 5 zile de la data prevazuta la pct.
VII.9, prin transmiterea unui e-mail la adresa de e-mail a participantului.

VIII.2. In cazul in care castigatorul nu este validat, refuza sa accepte premiul sau nu
il accepta in conditiile prezentului regulament premiul ramane in proprietatea
Organizatorului, care va dispune de acesta dupa cum crede de cuviinta. Numele
castigatorului va ﬁ publicat pe pagina facebook.com/Aicuce.
VIII.3. Nu se va acorda contravaloarea premiului in bani.
VIII.5. In cazul in care castigatorul este minor sau interzis judecatoresc, premiul va ﬁ
inmanat parintelui, tutorelui sau curatorului, dupa caz, in conditiile prezentului
regulament.
VIII.6. Castigatorul are obligatia sa participe la toate activitatile promotionale
organizate de catre organizator, legate de aceasta campanie publicitara.
IX. Dispozitii ﬁnale
IX.1. Prin inscrierea la campania publicitara “Fii cel mai popular gospodar”,
participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.
IX.3. La cererea scrisa a acestora, adresata la Municipiul Petrosani, Str. Livezeni DN
66, Nr. 100, Judet Hunedoara, Romania, se obliga sa actualizeze, sa stearga si sa-i
informeze pe participanti despre datele lor personale prelucrate. De asemenea
participantii sunt de acord sa primeasca informatii, obiecte promotionale si/sau
produse gratuite, prin posta, telefon, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare
de la S.C. Hydrosystems S.R.L., si de la partenerii sai cu grija selectati.
IX.4. In cazul in care organizarea campaniei publicitare este impiedicata de
evenimente de forta majora, Organizatorul isi rezerva dreptul de a decide, dupa caz,
incheierea, prelungirea sau amanarea campaniei publicitare.
IX.5. Regulamentul de participare/desfasurare a campania publicitara este
disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe pagina
https://concurs.aicuce.ro/regulament.pdf
IX.6 Organizatorul isi rezerva dreptul sa modiﬁce prezentul regulament prin act
aditional de cate ori este necesar, cu informarea corespunzatoare a celor interesati
si/sau a publicarii actului aditional pe pagina www.aicuce.ro

