Regulament concurs
“Comentează și te premiem cu pizza”

Art. 1

Durata concursului

Concursul se desfășoară în perioada 27 ianuarie 2012, ora 12:00, și 31 ianuarie 2012, ora 23:59.
Art. 2

Condițiile de participare

Concursul se desfășoară exclusiv pe internet, pe site-ul trenta.ro. Au drept de participare utilizatori site-ului
trenta.ro care îndeplinesc simultan toate condițiile de mai jos:
• publică pe site-ul trenta.ro un comentariu la articol “Comentează și te premiem cu pizza”, își scrie numele și
adresa de e-mail validă, în momentul publicării comentariului, în casetele speciale dedicate acestora.
• sunt de acord cu publicarea numelui său pe site-ul trenta.ro.
• sunt cetățeni români sau rezidenți pe teritoriul României la data participării în concurs;
• confirmă că au citit și au înțeles prezentul regulament, respectă și sunt de acord în totalitate cu termenii și
condițiile precizate de acesta;
Nu este permisă participarea la concurs cu mai multe comentarii din partea unui participant.
Vor fi considerate valide numai comentariile utilizatorilor care scriu conform criteriilor de la art. 5.
Nu au drept de participare angajații organizatorului precum și rudele de gradul I ale acestora.
Art. 3

Modul de desfășurare al concursului

Fiecare utilizator de internet care dorește să participe la concurs trebuie să publice pe site-ul trenta.ro la
articolul “Comentează și te premiem cu pizza” un comentariu. Comentariul se bazează pe următorul context:
Pentru un moment, utilizatorul are posibilitatea ipotetică de a deveni managerul companiei Trenta Pizza.
Comentariul trebuie să conțină o relatare a „noului manager” care prezintă propria viziune și strategie pentru
a dezvolta compania, a îmbunătăți serviciul de livrare și a produselor livrate, schimbările pe care le-ar aduce
companiei și ce ar aduce nou pentru a avea succes atât în București, cât și în alte orașe din România .
Organizatorul își rezervă dreptul să nu ia în considerare mesajele care conțin limbaj nepotrivit, atacuri, injurii
sau defăimări de orice formă și la adresa oricărei persoane sau entități.
Art. 4

Premiile

Organizatorul oferă 10 premii. Fiecare premiu constă în 3 pizza de 30 cm. Fiecare câștigător primește un
premiu. Câștigătorii pot să își aleagă sortimentele de pizza preferate la dimensiunea de 30 cm. Premiile sunt
livrate doar în București.
Valoarea unui premiu variază între 64,50 lei și 87 lei (T.V.A. inclus) în funcție de sortimentele de pizza alese de
fiecare câștigător în parte.
Produsele oferite ca premiu și prețurile acestora se găsesc pe pagina:
www.trentapizza.ro/oferta/meniultrentapizza.pdf
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Art. 5

Desemnarea și anunțarea câștigătorilor

Organizatorul alege 10 comentarii care respectă criteriile de mai jos. Comentariul trebuie:
- să nu aibă conținut asemănător cu comentariile anterioare;
- să fie realizat cu originalitate, creativitate și să fie cât mai complet;
- să aibă un stil unic și plăcut;
Câștigătorii sunt anunțați în maxim 2 zile de la încheierea concursului printr-un articol pe site-ul trenta.ro.
Câștigătorii trebuie să își revendice premiul în termen de 24 de ore de la anunțarea lor.
Premiile nerevendicate în termen nu sunt acordate.
Revendicarea premiilor de către câștigători se realizează prin trimiterea datelor de contact (numele complet,
adresa și numărul de telefon) la adresa de e-mail: concurs@trentapizza.ro.
Organizatorul își rezervă dreptul de a nu lua în considerare în cadrul concursului mesajele care aduc injurii la
adresa oricărei persoane sau entități. Organizatorul își revervă dreptul de a fi subiectiv în alegerile sale.
Art. 6

Acordarea premiilor

Premiile sunt acordate câștigătorilor printr-o singură livrare în București în perioada 3-10 februarie 2012.
Organizatorul nu oferă contravaloarea în bani a premiilor câștigate.
Art. 7

Responsabilitatea

Organizatorul nu are nici o răspundere și nu va putea fi implicat în litigii legate de corectitudinea datelor
personale trimise de către participanți. Organizatorul nu are obligația de a purta corespondența privitoare la
solicitări formulate de participanți necâștigători. Participarea la acest concurs implică obligativitatea
respectării prevederilor prezentului regulament.
Art. 8

Protecția datelor personale

Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv
dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi
supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.
Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanți la concurs exclusiv în scopul anunțării
și identificării câștigătorilor.
Art. 9

Publicarea regulamentului

Regulamentul este publicat pe internet și poate fi accesat pe pagina de web: http://www.trenta.ro/concurscu-premii-pizza/
Art. 10

Organizator

S.C. Infop Perfectionare si Dezvoltare S.R.L., cu adresa în str. Constantin Coanda, nr. 29, Sector 1, Bucuresti,
C.U.I. RO13561463, R.C. J40/8011/2005.
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