
Regulament concurs „Înrămează-ți amintirile!” 

1. Organizatorul concursului 

Concursul este organizat de compania S.C. Arbex Art Decor S.R.L., cu sediul pe Str. Tudor Vladimirescu 

nr. 7, Judet Covasna, înregistrată la Registrul Comerţului sub dosar nr. J14/428/2006, cod unic de 

înregistrare nr. RO 19045470 reprezentată prin Simona Polhac, cu scopul de a promova produsele si 

serviciile magazinului online www.deco-perete.ro. 

Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul regulament, (denumit in continuare 

„Regulament”), este finala si obligatorie pentru Organizator. 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, prin intocmirea unui 

act aditional la prezentul regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare imediat dupa 

publicarea actului aditional. 

 

2. Locul si durata desfasurarii concursului 

Concursul se va desfasura in perioada 29 octombrie - 12 noiembrie 2015 pe o pagina dedicata a 

magazinului online.  

  

3. Drepturi si conditiile de participare 

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex sau 

religie, rezidente in Romania, care respecta conditiile prezentului regulament si care urmeaza indicatiile 

prezente in acest Regulament pentru a-si valida participarea. Nu pot participa angajati ai Organizatorului 

sau alte companii implicate in aceasta actiune.  

Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrala, liber consimtita si in afara oricarei 

constrangeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare apartine in exclusivitate al 

participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este 

anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau 

necorespunzatoare in completarea datelor personale. 

Participantii se pot inscrie o singura data in acest concurs. Mai multe inscrieri nu inseamna mai multe 

sanse de castig, ci una singura. 

Concursul se desfasoara doar pe teritoriul Romaniei si se adreseaza clientilor magazinului online 

www.deco-perete.ro. Asadar, pentru a putea sa participi la acest concurs trebuie sa fi achizitionat cel 

putin un produs al magazinului online www.deco-perete.ro  

 

http://www.deco-perete.ro/
http://www.deco-perete.ro/


4. Protectia datelor personale 

Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 pentru protectia 

persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, 

respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, 

dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. 

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de catre participanti la inscrierea in concurs exclusiv 

in scopul anuntarii si identificarii castigatorului. 

  

5. Mecanismul concursului 

Utilizatorii se pot inscrie in concurs in perioada 29 octombrie – 12 noiembrie, pana la ora 23:59, astfel:   

1. Vor intra pe pagina concursului de pe site-ul deco-perete.ro 

2. Vor transmite pe adresa de email mentionata pe pagina concursului una sau mai multe poze cu  

spatiul decorat cu produsul achizitionat de pe www.deco-perete.ro . 

Vor fi validati doar utilizatorii care trimit materiale proprii, originale, nu copiate din alte surse. 

Materialele transmise nu este necesar sa fie realizate cu aparatura profesionista. Materialele transmise 

este necesar sa fie atasate la email si nu transmise printr-un link dintr-o sursa de pe internet existenta. 

 

6. Premiile concursului 

In urma concursului se vor acorda 10 premii, fiecare constand intr-o rama foto din lemn cu 

passepartout, diverse culori, potrivite pentru inramarea fotografiilor de dimensiunea 10 x 15 cm. 

Premiile oferite in cadrul acestui Concurs reprezinta produse care apartin companiei Organizatorului. 

Nu se poate acorda contravaloarea in bani a premiului castigat in cadrul prezentului Concurs. 

  

7. Desemnarea castigatorului 

Castigatorii vor fi desemnati pe pagina concursului, in data de 13 noiembrie, prin tragere la sorti folosind 

instrumentul www.random.org. Toti participantii la concursul „Inrameaza-ti amintirile” trebuie sa 

indeplineasca conditiile Regulamentului. 

Organizatorul concursului va acorda premiul doar castigatorilor care au respectat toate regulile mai sus 

mentionate in Regulament. 

  

http://www.deco-perete.ro/


8. Notificarea si predarea premiului 

Castigatorului concursului i se va aduce la cunostinta rezultatul in data de 13 noiembrie, dupa extragere, 

astfel: va fi contactat printr-un email prin intermediul datelor de contact pe care le furnizeaza in email-ul 

sau de inscriere. 

In cazul in care castigatorul nu trimite in 48 de ore informatiile solicitate de Organizator sau daca are 

furnizate datele de contact eronate/ incomplete, premiul se va acorda altui utilizator, ales prin acelasi 

mecanism. 

Organizatorul nu este responsabil pentru intarzierea anuntarii castigatorilor din motive care nu tin de el. 

La receptionarea premiului castigatorul trebuie: 

Sa prezinte/ trimita prin e-mail reprezentantului Organizatorului un document de identitate. 

In cazul in care castigatorul nu este din localitatea Baia Mare, premiul va fi expediat prin curier pe 

cheltuiala organizatorului, numai la adrese de pe teritoriul Romaniei. 

Organizatorul nu este responsabil pentru eventuala intarziere a coletului livrat de curier, dupa 

expedierea acestuia. 

  

9. Drepturi de autor 

 Participantul este unic responsabil asupra oricaror consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca 

urmare a transmiterii unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor catre Organizator. 

Participantii la concurs renunta, in favoarea Organizatorului, la drepturile de autor asupra oricarui 

material trimis ca inscriere la concurs. 

  

10. Incetarea concursului 

Prezentul Concurs va inceta de drept la data de 13 noiembrie 2015, ora pranzului, la momentul in care 

se face extragerea prin random.org si poate inceta inainte de termen numai în cazul producerii unui 

eveniment de forta majora - de natura a face imposibila derularea. 

  

11. Regulamentul concursului 

Regulamentul Concursului este disponibil in mod gratuit pe pagina concursului de pe site-ul deco-

perete.ro. Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui 

Regulament. Orice modificari ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe pagina de concurs. 



  

12. Litigii 

In cazul unor litigii aparute intre Deco-perete.ro si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe 

cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor 

inainta litigiul spre solutionarea instantelor romane competente. 

Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influenta principiul conform caruia 

Organizatorul acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui Regulament. Organizatorul va 

raspunde fata de castigator pentru calitatea premiilor in conformitate cu prevederile legislatiei romane 

in vigoare. Din momentul primirii premiului de catre castigator, Organizatorul nu mai raspunde pentru 

integritatea acestuia. 

In cazul in care Organizatorul constata ulterior inmanarii premiului ca un Participant castigator nu a 

indeplinit toate conditiile stipulate in prezentul Regulament, acesta isi rezerva dreptul de a nu inmana 

premiul, respectiv de a cere repunerea in situatia anterioara, prin reintrarea in posesia premiului deja 

inmanat sau a contravalorii acestuia, precum si a cheltuielilor aferente suportate de Organizator in 

legatura cu inmanarea premiului, daca este cazul. In aceste circumstante, Organizatorului nu-i va putea 

fi retinuta raspunderea si nu va datora daune – interese pentru prejudiciu. 

Orice modificare a regulilor de participare la concurs, a modului de desfasurare a acestuia, a perioadei 

valabilitatii acestuia vor fi anuntate public de Organizator, prin afisarea actului aditional la Regulament. 

Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari 

necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor oferite in cadrul acestui concurs. 

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice 

alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui concurs. 

Organizatorul nu este responsabil pentru orice tip de eroare tehnica asociata cu concursul, inclusiv 

pierderea, intreruperea sau indisponibilitatea furnizorului de servicii de Internet, a retelei de Internet, a 

serverului sau alte conexiuni, disponibilitatea, accesibilitatea, deficientele de comunicare prin satelit, 

telefon, transmisii prin cablu, erori tehnice, intarzieri sau dificultati. 

Organizatorul nu este responsabil pentru interventii neautorizate in concurs. 

Organizatorul nu este responsabil pentru erori mecanice, de retea, electronice, umane sau tipografice. 

Organizatorul nu este responsabil pentru alte erori sau probleme ce pot aparea in administrarea 

concursului, anuntarea castigatorului, anularea sau amanarea extragerii sau descarcarea sau afisarea 

incorecta a aplicatiei sau a altor materiale legate de aceasta. 


