
REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

GIVEAWAY Birou pentru copii “ RAINBOW BLOCKS ”

Organizatorul campaniei promoționale GIVEAWAY birou pentru copii “ RAINBOW
BLOCKS ” este S.C GLOBAL DESIGN S.R.L.,  societate înființată conform legilor
române, cu sediul social în Suceava, str. Oborului, 390A , Șcheia, cod postal 727525,
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J 33/616/2001, cod de
înregistrare în scopuri de TVA - RO 14374722, cont bancar RO73 BTRL 0340 1202
3805 88XX deschis la Banca Transilvania Suceava , reprezentată prin Dna. Croitoriu
Marinela, în calitate de Administrator, denumită în continuare Organizator.

Detalii CAMPANIE:

Perioada desfășurare: 28 mai 2021 – 01 iunie 2021

Regulament de participare Instagram:

1.Follow @globaldesignsuceava

2. Like și share acestei postări în story

3. Etichetează 2 prieteni într-un comentariu.

Regulament de participare Facebook:

• Like pagina de Facebook

https://www.facebook.com/globaldesignsv/

• Share pagină și concurs (public)

• Etichetează 2 prieteni într-un comentariu.

Concursul se încheie pe data de 1 iunie ora 23:59, iar câștigătorul va fi anunțat pe 3
iunie pe contul de Facebook și Instagram Global Design.

Premiul oferit în cadrul Campaniei se livrează pe teritoriul României, iar transportul
este suportat de organizator.

Dreptul de participare

1. Deciziile de acordare a premiilor aparțin în totalitate Global Design SRL și nu pot fi

https://www.instagram.com/globaldesignsuceava/


contestate. În această campanie nu au voie să participe angajații
Global Design SRL și toți cei implicați în organizarea acestei campanii.

2. Vârsta minimă de participare este de 14 ani. Pentru participanți minori , regulamentul
campaniei impune ca aceștia să aibă acordul unui părinte , tutore sau persoană responsabilă
legal a acestora.

3. Participarea la aceasta campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală expresă și
neechivocă a prezentului regulament.

4. Persoanele participante la campanie se pot înscrie o singură dată , folosind datele corecte de
identificare . Dacă în urma verificărilor, organizatorul va constata că o persoană s-a inscris în
concurs de mai multe ori , participarea acesteia va fi luată în considerare o singură dată.

5. În data de 3 iunie, câștigătorul va fi extras și anunțat pe pagina oficială de Facebook si
Instagram.

6. Pentru revendicarea premiului, câștigătorul va fi contactat de către Global Design

în aceeasi zi și va stabili detaliile transportului și intrării în posesie a premiului câstigat.

7. Câștigătorul are la dispoziție 24 de ore de la data anunțării să trimită un e-mail cu datele
personale (nume, prenume, vârstă, număr de telefon, oraș de reședință) la adresa de email
marketing@global-design.ro pentru a putea fi validat și pentru a se putea stabili detaliile
intrării în posesia premiului.

În cazul în care câștigătorul nu poate fi validat în termenul stabilit, se va efectua o nouă
extragere.

8. Premiul se acordă pe baza unui act de identitate și a unui proces verbal de predare-primire.

9. În cazul în care, în urma verificărilor desfășurate de organizator, rezultă că în procesul de
participare nu a fost respectat acest regulament , organizatorul își rezervă dreptul de a retrage
participanților premiul obținut ca rezultat unor astfel de activități.

10. Regulamentul campaniei este disponibil pe site-ul www.global-design.ro. Participarea la
acest concurs implică acceptarea prevederilor prezentului Regulament.


