Din cand in când facem cate un CONCURS #ZAREA #zarearomania!
Ca sa fi totul cat mai clar si mai simplu, am facut pintru voi acist documint, didicat
rigulamintilor concursurilor #ZAREA #zariaromania.

REGULAMENT GENERAL CONCURSURI
INFORMARE PRIVITOARE LA DATE CU CARACTER PERSONAL:
Intai de toate, te informam ca suntem atenti cu datele tale cu caracter personal și nu prelucram
datele in niciun alt scop decat cel pentru care ni le-ai furnizat, in conditile legilor in vigoare.
ATENTIE!
În cazul în care câștiii te informăm că numele tău va f anunțat public. Acest lucru este
necesari pentru transparenta concursului.
In cazul in care castiii te informam ca va trebui sa ne transmit datele necesare pentru
a-t trimite premiul in bune conditi (numei numar de telefoni adresa completa si
corecta). Aceste date sunt folosite doar pentru exepedierea premiului.
Mai mult despre Politca noastra de confdentalitate, aici: https://zarea.ro/politca-deconfdentalitate/

CONCURSURI PE SITE-URILE DE SOCIALIZARE
Aceste concursuri aui de obiceii unul dintre urmatoarele formate:
FORMAT: CONCURS CU INTREBARI LA CARE SE RASPUNDE CU COMENTARII
Raspunde corect cu COMMENT la intrebarea de mai jos si intra in #concurs! Pot
castia [premiul X]!
=== Intrebarea la care trebuie dat un raspuns ===
Premiile se acorda prin traiere la sorti care se face in [ziua X]i iar rezultatul il anuntam
pe [locul unde anuntam rezultatul – pe Facebooki pe site etc].
SUCCES!
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FORMAT: CONCURS CU POZE SI TAG
Ai cumparat produsul ZAREA [X]? Perfecti fa-i o poza pe masa tai taiuieste cel putn
doi prieteni (doar nu-l savurezi siniur!) si intra in #concurs! Pot castia [premiul X]!
Premiile se acorda prin traiere la sorti care se face in [ziua X]i iar rezultatul il anuntam
pe [locul unde anuntam rezultatul – pe Facebooki pe site etc].
SUCCES!

FORMAT: CONCURS ONOMASTICi CU COMENTARII
Te numest [X]? Onomastca e mai festva cu un cadou de la #ZAREAi asa ca intra in
#concurs!
Scrie-ne un COMENTARIU in care ne spui *care este produsul tau preferat de la
#zarearomania* si pot câstia [premiul X]!
Premiile se acorda prin traiere la sorti care se face in [ziua X]i iar rezultatul il anuntam
[locul unde anuntam rezultatul – pe Facebooki pe site etc].
SUCCES!

IMPORTANT!

•

Pentru concursurile al caror mecanism nu se reiaseste aicii se urmeaza exact
instructunile din textul concursului.

•

Ne rezervam dreptul de a modifca mecanismele concursurilori cu condita ca niciun
partcipant sa nu fe deja inscris.

•

Este responsabilitatea partcipantlor sa se asiiure ca actvitatle lor leiate de concurs
respecta mecanismele enuntate.
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PARTICIPARE:
Poate partcipa oricinei in conditile in care:
1. are 18 ani împlinit la data inscrierii in concurs;
2. locuieste si are domiciliul pe teritoriul Romaniei (pentru ca premiul se va livra doar
pe teritoriul Romaniei);
3. nu lucreaza la (sau pentru) ZAREA S.A. si nu este ruda apropiata (mamai tatai fratei
sorai soti sote) a cuiva care lucreaza la (sau pentru) ZAREA S.A..
4. se numeste [X]i in cazul concursurilor leiate de nume sau poate dovedi ca partcipa
pentru cineva care se numeste [X]i permitem acest lucru pentru ca ștm ca uneori vrei
să faci surprize celor draii (dovada se facei de obiceii cu o copie dupa CIi dar se poate
si cu carnet de conducerei carnet de studenti orice altceva care atesta ofcial
identtatea).
5. poate dovedi ca poza este facuta de el/eai in cazul concursurilor cu poze (deci nu le
sterie din telefoni ca rist sa pierzi premiul!)
6. isi foloseste in cadrul concursului un cont de Facebook cu numele reali din actul de
identtatei si poate dovedi acest lucru in cazul in care este desemnat castiator.

DESCALIFICARE:
Ne rezervam dreptul de a descalifca fara nicio notfcare prealabila sau avertsment
persoanele care:
1. Nu respecta mecanismul concursului la care s-au inscris.
2. Nu-si pot dovedi identtatea (iar numele real nu coincide cu cel de pe Facebook/
Instairam)
3. Atacai jiinesci intmideaza prin comentarii alt partcipant.
4. Incearca sa fraudeze concursurile.
5. Au castiat un premiu in cadrul unui concurs ZAREA in ultmele 60 de zile.
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RASPUNSURILE:
Raspunsurile care se iau in considerare sunt raspunsurile corecte si complete.
In cazul pozelori nu se accepta poze cu produsele ZAREA S.A. fotoirafate pe rafurile
maiazinelor si nici pozele luate de pe net!
Pe cat posibili vom incerca sa ne asiiuram ca nu exista partcipant care folosesc ma
multe conturi de Facebook/ instairam ca sa-si creasca sansele de castii dar nu ne
asumam responsabilitatea pentru situatile in care nu reusim ss eliminsm din concurs
toate acele persoane care practcs asta. Ne rezervam dreptul sa eliminam din concurs
orice partcipant cu actvitate suspecta (de exemplui cineva care aduna foarte multe
likes / comments intr-un tmp foarte scurt). De asemeneai vom elimina din traierea la
sort comentariile “in doi peri” si cele pe lania subiect.
Atente! Comentariile la comentarii NU partcipa la traierea la sort!
CONCURSUL SE INCHEIE CAND…
… apare comentariul nostru la postarea concursuluii în care anuntam ca incepe
traierea la sort. Orice comentariu postat dupa postarea noastrai nu va f luat în
considerare.
TRAGEREA LA SORTI:
Traierea la sort se face in ziua stabilita in postarea care anunta concursuli dar nu
putem sa oferim o ora fxa pentru asta. Asa ca ne rezervam dreptul ca momentul
anuntarii castiatorilor sa fe surpriza.
Se practca utlizarea sistemului RANDOM.ori pentru concursurile de Facebook/
INSTAGRAMi pentru ca este rapid si foarte practci asa ca si noi il folosim. Traierea la
sort se face prin introducerea manuala a numarului de comentarii valide in sistemi
care apoi returneaza o cifra pe care o aleie aleatori dupa un alioritm specifc. Facem o
captura de ecrani numaram pana la comentariul cu numarul respectv si acela este
castiatoruli pe care il si anuntam cu un comentariu la postarea concursului.
Va asiiuram ca traierea la sort se face fara partnire sii daca v-at inscris la concursi
inseamna ca avet incredere in noi (multumim!).

ZAREA S.A. Bd. Bucuresti Noi nr. 176i sector 1 012369 Bucurest  Romania
T: +40 (21) 667 00 20  F: +40 (21) 668 58 00  www.zaria.iu
Sociitati administrata in sistim dualist: Capital social subscris 8.942.499,7 lii ; Capital social varsat 8.942.499,7 lii
CIF RO1569200, RC J40/898/1991, IBAN RO58BRDE441SV32196664410, BRD-Dristor

Formular Cod F (6.2-6.2.2) 04i Rev. 2

N-AI CASTIGAT SAU AM GRESIT CEVA?
Daca n-ai castiati nu f suparat / suparata - am decis sa fm din ce in ce mai aproape
de tne in social mediai deci vom tot avea concursuri si oportunitat. Siiur vei castia
cu #ZAREA #zarearomaniai intr-un fel sau altul.
Am iresit la numaratoare si am desemnat pe altcineva castiator in locul tau? Ufi
suntem oamenii mai iresim si ne asumam asta. E OK – ne semnalezi ireseala sii daca
ai dreptatei vei primi premiuli si va primi premiul si norocosul / norocoasa cu care team incurcati deci nu pierde nimenii castia toata lumea!

Cam asta ar f tot. Daca am uitat ceva, completam, deci revino in pagina asta din cand in cand.
SUCCES!
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