,,Concurs de Crăciun cu premii zilnice !’’
5000 de vouchere turistice în valoare de 700 de lei
Prezentul Regulament este aprobat de către Organizator în vederea organizării concursului „
Concurs de Crăciun cu premii zilnice”, oferind în acest fel participanţilor posibilitatea de a
câştiga premiile oferite în condiţiile prevăzute mai jos.
Concursul este desfăşurat exclusiv conform regulilor prezentului regulament (numit în
continuare "Regulament"), și este valabil exclusiv pe teritoriul Republicii Moldova. Toate
regulile (normele) prevăzute în Regulament sunt obligatorii (fără excepții) pentru toţi
participanţii la Concurs, inclusiv câştigătorii Concursului, iar participarea persoanelor eligibile
(așa cum este indicat mai jos) la Concurs constituie dovada cunoaşterii şi acceptării (inclusiv
tacite) în totalitate, fără obiecţii, în mod definitiv, a condiţiilor și a normelor prevăzute în
prezentul Regulament. Buna credință din partea persoanelor eligibile la Concurs este, de
asemenea, o condiție imperativă de participare. Orice informație și/sau acțiune (inclusiv după
finisarea Concursului) care a fost prezentată neveridic și/sau cu rea-credință, îndreptățește
Organizatorul să ceară restituirea de la persoanele respective a tuturor premiilor primite și
încasarea prejudiciului cauzat (inclusiv onorariilor avocațiale).
Concursul va putea fi întrerupt (suspendat) sau încetat în întregime de către Organizator oricând
în timpul duratei de desfăşurare, întreruperea sau încetarea intrând în vigoare din momentul
publicării pe pagina web www.cricova.md a unui aviz a / unei informații a Organizatorului în
acest sens.
1.Noţiuni
Organizator – compania Combinatul de vinuri,,Cricova’’ S.A. şi C.B.T. ,,Cricova-vin” S.A.,
Concurs – prezentul concurs „ Concurs de Crăciun cu premii zilnice”, care are drept scop
promovarea de către Combinatul de vinuri,,Cricova’’ S.A. şi C.B.T. ,,Cricova-vin” S.A., a
Complexului tursitic ,,Cricova”, este organizat pentru cumpărătorii produselor marca Cricova din
toate punctele comerciale din ţară participante la acest concurs. Acest concurs nu prevede nicio
taxă de participare şi se desfăşoară în perioada 20.11 – 20.01.2021, în conformitate cu prezentul
regulament.
Participant – persoană fizică, care a procurat produse marca Cricova în valoare mai mare de
350 MDL din orice punct comercial din ţară participante la acest concurs, care deţine un bon
fiscal (bon de casă) unde este indicată procurarea produselor marca Cricova(Cu inscripţia mărcii
pe bon), în valore mai mare de 350 MDL.
2. Termenii generali și descrierea concursului
2.1.Pentru participarea la concurs, Participanţii trebuie să procure produse marca ,,Cricova,, în
valoare mai mare de 350 MDL, pe un singur bon de casă din magazinele participante la concurs
din ţară.
2.4. Câștigătorii vor primi zilnic voucherele cadou în perioada indicată în Regulamentul
concursului. Voucherul cadou va putea fi ridicat de la punctele informaţionale ale magazinului,
de la administraţia magazinului, punctele de achitare a magazinelor (casele de marcat din
market) sau din magazinele specializate ,,Cricova,, (or. Chişinău, Str. A. Şciusev, 96/1, or.
Cricova, str. Ungureanu 1, or. Bălţi, str.Independenţei nr.)

2.5. Fiecare Participant poate fi declarat câștigător și, respectiv, premiat, de nenumărate ori
,odată ce îndeplineşte toate condiţiile impuse pe durata concursului.
3. Perioada desfăşurării Concursului
3.1. Concursul se desfăşoară în perioada 20.11. 2020 – 20.01.2021.
3.2. Perioada de valabilitate a Voucherului cadou este din data de 20.11.2020- 31.03.2021.
4. Alte condiţii valabile pentru Participanţi
4.1. Persoanele eligibile: la Concurs poate participa orice persoană fizică , care a împlinit vârsta
de 18 (optsprezece) ani pâna la data de 20 noiembrie 2020, cu buletin de identitate valid, și care
acceptă în totalitate și fără rezerve condițiile prezentului Regulament.
4.2. Nu pot participa la Concurs și nu vor putea obţine premii: persoanele juridice (indiferent de
tip, formă de organizare, sediu și naționalitate) și orice persoane fizice neprevăzute de p.4.1. de
mai sus.
4.3. Pentru participare la Concurs, se interzice copierea sau prezentarea repetată a bonului de
plată, la fel ,prezentarea a bonuri false de către participant.
4.4. În caz de neexecutare a condiţiilor specificate în acest articol, Organizatorul îşi rezervă
dreptul de a exclude Participantul din Concursul dat.
5. Premii
5.1. Premiul ce va fi oferit câştigătorilor Concursului este următorul: Voucher turistic în valoare
de 700 de lei, care poate fi utilizat pentru o excursie la Complexul tursitic ,,Cricova”, pentru 2
persoane cu pachetul turistic ,, Excursie de sărbători”.
Pachetul tusistic ,, Excursie de sărbători” include:
EXCURSIE:


Vizitarea străzilor subterane



Secția de maturizare a vinurilor



Secția de producere a Spumantului classic



Colecția Națională și Sălile de Degustare

Durata excursiei: 45 minute
*Orice alte servicii, sau acţiuni adiţionale pachetului tursitic menţionate mai sus, sunt contra
cost!
*Voucherul nu poate fi divizat în 2 (pentru 2 persoane separat) excursii separate!
5.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a schimba unilateral premiile oferite în cadrul
prezentului Concurs, prin introducerea modificărilor corespunzătoare în prezentul Regulament,
în perioada desfăşurării Concursului.
5.3 Premiile vor fi înmânate exclusiv câştigătorului şi nu vor putea fi returnate, schimbate sau
oferite în echivalent bănesc.
5.4. Premiile oferite în cadrul Concursului sunt oferite din fondurile proprii ale Organizatorului.

5.5. Premiile urmează a fi ridicate de către câștigători personal de la locul indicat de Organizator,
în baza unui act de identitate valid, şi a bonului fiscal care întruneşte condiţiile concursului
menţionate în punctul 2.1. pe durata întregii perioade de desfăşurare a concursului, din data
achizioţionării produselor marca Cricova în baza bonului fiscal.
6. Exprimarea acordului pentru participare în cadrul Concursului şi acceptarea condiţiilor
de participare
6.1. Participarea la prezentul Concurs semnifică acceptarea prezentului Regulament şi acordarea
Organizatorului a dreptului de procesare a datelor necesare în cadrul prezentului Concurs.
6.2. Participarea abonatului/utilizatorului în cadrul acestui Concurs, prezumă în mod tacit,
informarea acestuia despre toate regulile de desfăşurare a Concursului, anunţate în mod public de
către Organizator.
6.3. Dacă câștigătorul nu se prezintă pentru ridicarea premiului pînă la termenii stabiliţi în
Regulament, din oricare motiv, sau nu îndeplinește alte condiții necesare conform prezentului
Regulament pentru ridicarea premiului, premiul va rămâne în proprietatea Organizatorului fără
careva excepții sau formalități.
6.4. Tuturor participanţilor la Concurs le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea
Republicii Moldova nr.°133/2011 "cu privire la protecţia datelor cu caracter personal". Prin
participare la Campania dată, participanţii acordă consimțământul liber expres și necondiționat la
prelucrarea datelor lor cu caracter personal de către Organizator (operator de prelucrare a datelor
cu caracter personal nr.°0000147).
7. Obligaţiile câştigătorului
7.1. Pentru a beneficia de voucher, câştigătorul trebuie să întrunească următoarele condiţii:
- Să procure produse marca Cricova în valoare mai mare de 350 MDL într-un singur bon
fiscal.
- Să prezinte bonul fiscal valabil şi care întruneşte condiţiile de participare pentru concurs la
punctele de schimb din magazinele participante.
- Pentru a beneficia de voucher, sa facă rezervare prealabilă la numărul de telefon : tel/fax:
(373) 22 45 36 59, mob: (373) 690 777 34, (373) 79202999, sau la adresa electronică: email:
cricova.vin@gmail.com.
7.2. Participantul care a câştigat premiul în conformitate cu prevederile prezentului Regulament,
se obligă se primească premiul respectiv conform regulilor stabilite în prezentul Regulament.
7.3. Prin intrarea în posesia premiului, câştigătorul acceptă, în mod expres, obligaţia sa de a
participa în cadrul campaniilor publicitare sau oricare alte campanii organizate de către
Organizator cu referire la acest Concurs, fără a pretinde la remunerare. Totodată, câştigătorul
oferă Organizatorului dreptul de a utiliza numele şi imaginea sa pentru anunţarea oficială, în mod
public, a rezultatelor Concursului.
7.4. În cazul în care câştigătorul nu va accepta oricare din condiţiile şi/sau obligaţiile stabilite în
prezentul Regulament, atunci, în mod automat, se va considera că acesta a refuzat de a intra în
posesia premiului. Refuzul executării oricăror condiţii şi/sau obligaţii se va face în formă scrisă.
8. Înmânarea premiilor
8.1. Voucherul cadou va fi acordat câştigătorului şi va putea fi ridicat de la punctele
informaţionale ale magazinului, de la administraţia magazinului, punctele de achitare a

magazinelor (casele de marcat) sau din magazinele specializate ,,Cricova,, (or. Chişinău, Str. A.
Şciusev, 96/1, or. Cricova, str. Ungureanu 1, or. Bălţi, str.Independenţei nr.) şi de la complexul
turistic ,,Oraşul Subteran’’ or.Cricova, str. Chişinălui
(Lista magazinelor sunt menţionate mai jos).
8.2. Perioada de înmânare a premiului este pe tot parcursul derulării concursului, începând cu
data startării concursului.
8.3. Perioada de valabilitate a Voucherului cadou este din data de 20.11.2020- 31.03.2021.
8.4. Organizatorul nu va accepta nicio pretenţie sau cerere, după expirarea termenului menţionat
în P. 3.1.
9. Drepturile şi limitarea răspunderii Organizatorului
9.1. Organizatorul nu va accepta nicio pretenţie cu referire la modul de organizare a Concursului
şi asupra rezultatelor Concursului.
9.2. Organizatorul nu va accepta nicio pretenţie cu privire la excluderea din Concurs a anumitor
Participanți din motive de fraudă sau alte consecinţe care ar putea influenţa rezultatul prezentul ui
Concurs, precum și pretenții cu privire la încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală asupra
fotografiilor publicate în cadrul prezentului Concurs.
9.3. Organizatorul îsi rezervă dreptul să excludă de la participare persoanele care utilizează
metode frauduloase, cum ar fi bon fiscal fals, plagiere, etc. şi/sau care fraudează prin orice
metodă posibilă rezultatele concursului.
9.4. Participanţii la prezentul Concurs nu au dreptul să solicite modificarea sau/şi excluderea
cărorva condiţii ale prezentului Regulament.
9.5. Refuzul de a respecta oricare din condiţiile necesare pentru a primi premiul, are drept
consecinţă refuzul de a înmâna premiul, indiferent de faptul dacă sunt respectate celelalte
condiţii.
9.6. Prezentul Concurs desfăşurat de către Organizator este considerată o acţiune publicitară,
efectuată din contul Organizatorului şi nu prevede careva plăţi pentru participare.

