
Din când in când facem câte un CONCURS #ZAREA #zarearomania! 
Ca să fi totul cât mai clar ii mai simplu, am făcut pintru voi acist documint, didicat

rigulamintilor concursurilor #ZAREA #zariaromania. 

REGULAMENT GENERAL CONCURSURI
INFORMARE PRIVITOARE LA DATE CU CARACTER PERSONAL:
Întăi de toate, te informăm că suntem atenți cu datele tale cu caracter personal și nu prelucrăm
datele în niciun alt scop decât cel pentru care ni le-ai furnizat, în condițiile legilor în vigoare . 

ATENȚIE!

Î  n cazul în care câștiii   te informăm că   numele   pe care îl foloseșt pe platorma de   
socializare pe care ai partcipat la concurs sau numele cu care te-ai înscris va f   anunțat   
public. Acest lucru este necesari pentru transparenta concursului. 

În cazul în care câștiii te informăm că vă trebui să ne transmiți datele necesare pentru
a-ți  trimite  premiul  în  bune  condiții  (nume  completi  număr  de  telefoni  adresa
completă și corectă). Aceste date sunt folosite doar pentru exepedierea premiului.  

În cazul în care premiul câștiat nu se expediazăi ci se ridică de la o locație indicată de
ZAREA S.A.i doar numele și prenumele din actul de identtate și ultmele trei cifre din
CNP sunt date necesarei și nu îți vom cere alte date.

Mai  mult  despre  Politca  noastr  a   de  confdentalitate,  aici:    https://zarea.ro/politca-de-  
confdentalitate/

CONCURSURI PE SITE-URILE DE SOCIALIZARE
Aceste concursuri aui de obiceii unul dintre următoarele formate:

FORMAT: CONCURS CU ÎNTREBĂRI LA CARE SE RĂSPUNDE CORECTi CU COMENTARII

Răspunde corect  cu  COMMENT  la  întrebarea  de  mai  jos  și  intră  în  #concurs!  Poți
câștia [premiul X]!

=== Întrebarea la care trebuie dat un răspuns ===
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Premiile se acordă prin traiere la sorti care se face în [ziua X]i iar rezultatul îl anunțăm
pe [locul unde anunțăm rezultatul – pe Facebooki pe site etc].

SUCCES!

FORMAT: CONCURS ONOMASTICi CU COMENTARII

Te  numeșt [X]? Onomastca e mai festvă cu un cadou de la #ZAREAi așa că intră în
#concurs!

Scrie-ne  un  COMENTARIU  în  care  ne  spui  *care  este  produsul  tau  preferat  de  la
#zarearomania* și poți câștia [premiul X]!

Premiile se acordă prin traiere la sorții care se face in [ziua X]i iar rezultatul îl anunțăm
[locul unde anunțăm rezultatul – pe Facebooki pe site etc].

SUCCES!

FORMAT: CONCURS DE CREATIVITATEi CU COMENTARII

Scrie-ne un comentariu cât mai creatv și partcipă la #concurs!

Scrie-ne  un  COMENTARIU  in  care  ne  spui  *care  este  produsul  tau  preferat  de  la
#zarearomania* ȘI DE CE și poți câstia [premiul X]!

Premiile se acordă prin JURIZAREi care se face în [ziua X]i iar rezultatul îl  anunțăm
[locul unde anunțăm rezultatul – pe Facebooki pe site etc].

SUCCES!

Aceste formate pot uneori să fe combinate. Citește întotdeauna reiulamentul din postare.

IMPORTANT!

 Pentru  concursurile  al  căror  mecanism  nu  se  reiăsește  aicii  se  urmează  exact
instrucțiunile din textul concursului (din postare). 
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 Ne rezervăm dreptul de a modifca mecanismele concursurilori cu condiția ca niciun
partcipant sa nu fe deja înscris. 

 Este responsabilitatea partcipanților să se asiiure ca actvitățile lor leiate de concurs
respectă mecanismele enunțate.

PARTICIPARE:

Poate partcipa oricinei în condițiile în care:

1. are 18 ani împliniți la data înscrierii în concurs;

2. are adresă de livrare pe teritoriul  României (premiul se va livra DOAR pe teritoriul 
României saui în cazul în care este un concurs cu ridicare și nu cu livrarei premiul se va 
ridica de la locațiile indicate de ZAREA S.A.i pe teritoriul României);

3. nu lucrează la (sau pentru) ZAREA S.A. și nu este rudă apropiată (mamăi tatăi fratei 
sorăi soți soție) a cuiva care lucrează la (sau pentru) ZAREA S.A..

4. se numește [X]i în cazul concursurilor leiate de nume sau poate dovedi că partcipă 
pentru cineva care se numește [X] - permitem acest lucru pentru că ștm că uneori vrei 
să faci surprize celor draii (dovada se facei de obiceii cu o copie după CIi dar se poate 
și cu carnet de conducerei carnet de studenti orice altceva care atestă ofcial 
identtatea).

5. poate dovedi că poza este făcută de el/eai în cazul concursurilor cu poze (deci nu le 
șterie din telefoni pentru că rișt sa pierzi premiul!)

6. acceptă faptul căi în cazul câștiării unuli concursi va trebui să trimită către ZAREA 
S.A. următoarele date:

• numele complet din actul de identtate și ultmele trei cifre din CNPi pentru a-
și putea dovedi identtatea la ridicarea premiului 
SAU 

• datele complete de livrare (numei adresa completăi persoană de contact și 
telefon) pentru premiile care se expediază.
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DESCALIFICARE:

Ne rezervăm dreptul de a descalifca fără nicio notfcare prealabilă sau avertsmenti
ceea ce duce la pierderea premiuluii persoanele care:

1. Nu respectă mecanismul concursului la care s-au înscris.

2. Nu trimit datele necesare pentru identfcare sau nu-și pot dovedi identtatea la 
ridicarea premiului.

3. Atacai jiinesci intmidează prin comentarii alți partcipanți.

4. Încearcă sa fraudeze concursurile.

5. Au câștiat un premiu în cadrul unui concurs ZAREA în ultmele 60 de zile.

RĂSPUNSURILE:

Răspunsurile care se iau în considerare sunt răspunsurile corecte și complete. 

În cazul pozelori nu se acceptă poze cu produsele ZAREA S.A. fotoirafate pe rafurile
maiazinelor și nici pozele luate de pe net!

Pe cât posibili vom încerca să ne asiiurăm că nu există partcipanți care folosesc mai
multe conturi  de Facebook/ Instairam ca să-și crească șansele de câștii dar nu ne
asumăm responsabilitatea pentru situațiile în care nu reușim să eliminăm din concurs
toate acele persoane care practcă aceasta. 

Ne rezervăm dreptul să eliminăm din concurs orice partcipant cu actvitate suspectă
(de exemplui  cineva care adună foarte multe likes / comments într-un tmp foarte
scurt). De asemeneai vom elimina din traierea la sorți comentariile “în doi peri” și cele
pe lâniă subiect.

Atenție! Comentariile la comentarii NU partcipa la concursuri!

CONCURSUL SE ÎNCHEIE CÂND… 

… apare comentariul nostru la postarea concursuluii în care anunțăm că începe 
traierea la sorți sau jurizarea. Orice comentariu postat după postarea noastrăi nu va f 
luat în considerare.
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TRAGEREA LA SORȚI:

Traierea la sorți  se face în ziua stabilită în postarea care anunță concursuli  dar nu
putem să oferim o oră fxă pentru aceasta. Așa că ne rezervăm dreptul ca momentul
anunțării câștiătorilor sa fe surpriză.

Se  practcă  utlizarea  sistemului  RANDOM.ori  pentru  concursurile  de  Facebook/
Instairami pentru că este rapid și foarte practci așa ca și noi îl  folosim. Traierea la
sorți se face prin introducerea manuală a numărului de comentarii valide în sistemi
care apoi returnează o cifră pe care o aleie aleatori după un alioritm specifc. Facem o
captură de ecrani număram până la comentariul cu numărul respectv și  acela este
câștiătoruli pe care îl și anunțăm cu un comentariu la postarea concursului.

Vă asiiurăm că traierea la sorți se face fără părtnire șii dacă v-ați înscris la concursi
înseamnă că aveți încredere în noi (mulțumim!).

JURIZAREA:

Jurizarea se face în ziua stabilită în postarea care anunță concursuli dar nu putem să
oferim o oră fxă pentru aceastai plus că este posibil să dureze ceva tmp până când
echipa  de  jurizare  ajunie  la  o  concluzie  comună.  Ne  rezervăm  așadar  dreptul  ca
momentul anunțării câștiătorilor sa fe surpriză.

Jurizarea se face de către o echipă internă a ZAREA S.A.. Aceasta înseamnă ca există un
irad însemnat de subiectvitate în aleierea câștiătorului. Ce putem însă iaranta este
că echipa de jurizare nu favorizează pe nimeni - nici prieteni personalii nici membri ai
familieii  nici  alte  persoanei  ci  aplică  reiulamentul  concursului  pentru  desemnarea
câștiătorilor.

N-AI CÂȘTIGAT SAU AM GREȘIT CEVA?

Dacă n-ai câștiati nu f supărat / supărata - am decis sa fm din ce in ce mai aproape
de tne in social mediai deci vom tot avea concursuri și oportunități. Siiur vei câștia
cu #ZAREA #zarearomaniai într-un fel sau altul. 

Am ireșit  la numărătoare și  am desemnat pe altcineva câștiător în locul  tău? Ufi
suntem oamenii mai ireșim și ne asumam asta. E OK – ne semnalezi ireșeala șii dacă
ai dreptatei vei primi premiuli și va primi premiul și norocosul / norocoasa cu care te-
am încurcati deci nu pierde nimenii câștiă toată lumea!

Cam asta ar f tot. Daca am uitat ceva, completăm, deci revino în pagina acesta din când în
când. SUCCES!
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