
 
 
 

Regulamentul comercial  
pentru campania “Chic Ville sărbătoreşte tu primeşti un premiu de poveste!” 11.04.2016 – 10.05.2016 

  
 
Art. 1. Organizator 
Organizatorul este Home Decostyle S.R.L. cu sediul în Cluj-Napoca, Bd. Muncii nr. 18, jud. Cluj, 
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Cluj sub nr. J12/4374/2004, CUI 16994992 şi atribut fiscal RO, 
capital social 5.500.000 lei, având contul bancar nr. RO42 BRDE 130S V695 2682 1300 deschis la banca 
BRD-GSG sucursala Cluj-Napoca, reprezentată de Alina Spânu, în calitate de Împuternicit. 
  
Art. 2. Drept de participare 
La loteria publicitară “Chic Ville sarbatoreste tu primesti un premiu de poveste” poate participa orice 
persoană fizică cu vârsta de minim 18 ani împliniţi până la data participării, cu excepţia angajaţilor 
Organizatorului, ai francizatului organizatorului Home Lifestyle S.R.L. si ai terţilor implicaţi în realizarea şi 
implementarea materialelor dedicate campaniei, precum şi a membrilor familiilor acestora până la gradul al II-
lea de rudenie inclusiv (copii, părinţi, fraţi/surori, soţ/soţie). 
Campania este organizată şi se desfăşoară pe teritoriul României, iar premiile se acordă numai pe teritoriul 
României. 
Câştigătorii trebuie să corespundă cerinţelor de mai sus, în caz contrar fiind descalificati. 
 
Art. 3. Durata  
Concursul se va desfaşura în perioada 11.04.2016 – 08.05.2016. Desemnarea câştigătorilor va avea loc în 
data de 10.05.2016. 
 
Art. 4. Aria de desfasurare 
Concursul va fi organizat şi se va desfăşura online pe www.chicville.ro/pemiudepoveste şi pe pagina de 
Facebook a Organizatorului:  http://www.facebook.com/chicville.ro  
 
  
Art. 5. Modul de desfasurare a concursului: 
Etapa1: Participanţii la concurs trebuie să încarce în perioada 11.04.2016-02.05.2016 pe 
www.chicville.ro/pemiudepoveste o imagine a unui decor de Paşte care să conţină cel puţin un produs Chic 
Ville. 

Etapa2: Fotografiile vor fi moderate de către Organizator şi încărcate, în fiecare zi în intervalul orar 9-17 a 
fiecărei zile de concurs, cu excepţia weekend-ului şi a zilelor libere legale, într-un album foto dedicat pe 
pagina de Facebook a organizatorului www.facebook.com/ChicVille.ro 

Etapa3: Începând cu data de 12.04.2016 şi până în data de 08.05.2016 ora 23:59, fotografiile încărcate pe 
pagina de Facebook al organizatorului vor putea fi votate de către public, prin acordarea unui like. 

Etapa4: În perioada 09.05.2016-10.05.2016, primele 10 fotografii cu cele mai multe voturi (like-uri) vor fi 
jurizate de către un juriu desemnat de către Organizator, acordând o notă fiecărei fotografii. În data de 
10.05.2016, primele 3 poze cu cele mai mari note vor fi desemnate câştigătoare. 
Juriul va lua în calcul calitatea fotografiei trimise, modalitatea şi unicitatea decorului, atenţia la detalii şi 
impresia generală. 

Daca în urma centralizării voturilor se va constata egalitate de voturi între Participanţi, Caştigătorul va fi 
desemnat în funcţie de numărul de like-uri, commenturi şi share-uri primite la poza postată pe pagina de 
Facebook. Numele câştigătorilor va fi adus la cunoştinţă publicului pe pagina de Facebook a organizatorului 
şi pe site-ul www.chicville.ro , în termen de 3 zile lucrătoare de la data desemnării. 
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O persoană se poate înscrie o singura dată, cu o singură poză în concurs. Înscrierea în concurs este gratuită. 

 
Art. 6. Condiții de validitate 
Participaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: 

 să aibă capacitate juridică deplină de exerciţiu la data participării; 

 să aibă vârsta de minim 18 ani împliniţi; 

 să nu fie angajat al Organizatorului sau al terţilor implicaţi în realizarea şi implementarea materialelor 
dedicate loteriei sau rudă cu aceştia, până la gradul al II-lea de rudenie inclusiv (copii, părinţi, 
fraţi/surori, soţ/soţie). 

 Participanţii la concurs trebuie să încarce în perioada 11.04.2016-02.05.2016 pe 
www.chicville.ro/pemiudepoveste o imagine a unui decor de Paşte care să conţină cel puţin un 
produs Chic Ville. 

 Să furnizeze o adresa de e-mail validă la înscrierea în concurs; 

 
Art. 7. Premii: 
Premiile concursului sunt: 
 
Premiul I:    Decantor sticlă 0.75l + Suport prajitură sticlă (C012522 + C001711); 
Premiul II:   Tava lemn maro + Ceainic ceramică turcoaz (C005442 + C010559); 
Premiul III:  Cană ceramică + cană ceramică roşie + Suport şerveţele (C012454 + C012455 + C009877); 
 
 în valoare totală de 222.5 lei şi vor fi livrate/predate câştigătorilor începând cu data de 10.05.2016. Nu este 
posibilă înlocuirea premiilor câştigate cu alte beneficii şi nu se poate solicita contravaloarea în bani a 
acestora. 
 
Art. 8. Drepturi de autor: 
Participantul declară în mod implicit prin participarea la concurs şi transmiterea imaginii către organizator că 
este deţinătorul drepturilor de autor asupra acesteia şi îşi asumă toate consecinţele legale în cazul în care se 
dovedeşte că nu deţine drepturile intelectuale asupra fotografiei. De asemenea, în cazul în care utilizatorul nu 
este detinatorul drepturilor de autor asupra fotografiei acesta nu va primi nici unul din premiile acordate. 
În cazul caştigării concursului, participantul permite utilizarea fotografiei sale de catre Organizator în scopuri 
comerciale. 
Odată cu înscrierea fotografiei, participantul este de acord ca aceasta sa fie publicată pe pagina de Facebook 
a Organizatorului, pentru a fi votată şi în materialele online de promovare a concursului (articole,newsletter, 
galerii foto, în reţelele de socializare, etc). 
 
Art. 9. Acordarea premiilor: 
Câştigătorii vor fi anunţaţi printr-un e-mail pe adresa de mail folosită la transmiterea pozei, pe pagina de 
Facebook a Chic Ville şi pe site-ul www.chicville.ro, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data desemnării, 
Organizatorul depunând toate eforturile pentru a intra în legatură cu acesta. 
Caştigatorul are la dispozitie 10 zile pentru a confirma desemnarea sa şi de a solicita transmiterea premiului. 
Premiul se va transmite pe adresa comunicată  de câştigător, prin serviciul de curierat rapid Cargus. 

În cazul în care nu solicită intrarea în posesie a premiului în termenul indicat de Organizator, câştigătorul îşi 
pierde dreptul asupra acestuia, Organizatorul putând dispune de premiu după cum va considera. 
În cazul în care intervine oricare dintre următoarele situaţii: 

- câştigătorul premiului nu confirma desemnarea sa şi nu solicită trimiterea premiului prin e-mail în termen 
de 10 (zece) zile lucrătoare de la data contactării sale; 

- câştigătorul renunţă la premiu, renunţarea la premiu făcându-se în termen de 7 (şapte) zile 
calendaristice de la anuntarea câştigătorului; 

- în orice altă situaţie în care câştigătorul este descalificat ca urmare a nerespectării Regulamentului sau 
în condiţiile Regulamentului; 

câştigătorul îşi pierde dreptul asupra premiului, iar premiul va rămâne la dispoziţia Organizatorului. 

http://www.chicville.ro/pemiudepoveste
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Art. 10. Litigii 
În cazul unor litigii apărute între Organizator şi clienţi, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu 
este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare 
instanţelor competente de la sediul Organizatorului. 
 
Art. 11. Prelucrarea  şi stocarea datelor personale 
Organizatorii sunt autorizaţi de Autoritatea Naţionala pentru Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal sub nr. 
26733.  
Organizatorul recunoaşte participanţilor drepturile prevăzute de art. 12, 13, 14, 15, 17, 18 şi anume dreptul la 
informare, de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor şi dreptul  acestora de a nu fi supuşi unei 
decizii individuale, dreptul de opoziţie, de a se adresa justiţiei, de a solicita modificarea sau ştergerea datelor, 
printr-o cerere scrisă, datată, semnată, trimisă la sediul social al organizatorului din Cluj-Napoca, B-dul 
Muncii nr. 18, judeţul Cluj, conform Legii nr. 677/2001.  
Înscrierea la promoţie în scopul participării prezumă cunoaşterea Regulamentului şi acordul participantului 
pentru clauzele acestuia. 
 
Art. 12. Forţa majoră  
Pentru scopul acestui Regulament, forţa majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, 
remediat sau prevăzut de către Organizator şi a cărui apariţie îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de 
a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament.  
Organizatorul, dacă invocă forţa majoră, este obligat să comunice participanţilor la campanie, în termen de 5 
(cinci) zile de la apariţia cazului de forţă majoră, existenţa acestuia. 
 
Art. 13.  Diverse 
Acest regulament oficial este întocmit de Home Decostyle S.R.L. şi va fi adus la cunoştinţă publicului, 
conform legislatiei în vigoare în România, fiind disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, începând cu data 
de 11.04.2016 în punctul de lucru menţionat la art. 3 şi la sediul Organizatorului (conform programului de 
lucru al fiecărei unităţi). Totodată, un exemplar al regulamentului poate fi solicitat în scris la adresa sediului 
social din Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr. 18, judet Cluj, pe e-mail la adresa office@chicville.ro sau numărul 
de telefon 0264-450.450. 
 
Eventualele reclamaţii cu privire de desfăşurarea prezentei campanii promoționale vor fi transmise la sediul 
Organizatorului din Cluj- Napoca, B-dul Muncii nr. 18, judeţul Cluj, pe parcursul derulării campaniei 
promoționale, în atenţia Departamentului de Marketing. Reclamațiile se vor soluţiona în termen de 5 (cinci) 
zile lucrătoare de la primire. Reclamaţiile ulterioare datei de încetare prevăzute la art. 3 din prezentul 
Regulament nu vor fi luate în considerare. 
 
HOME DECOSTYLE S.R.L. îşi rezervă dreptul de a modifica modul de derulare a promoției, dreptul de a 
întrerupe oricând desfăşurarea promotiei, precum şi dreptul de a modifica şi/sau de a completa prezentul 
Regulament oficial, fără ca participanţii să aibă dreptul la despăgubiri. Cu excepţia cazurilor în care 
Regulamentul prevede altfel, toate şi oricare dintre modificările Regulamentului vor intra în vigoare numai 
după ce ele sunt afişate la sediul Organizatorului și în punctele de lucru participant la promoție menţionat la 
art. 3 din prezentul regulament. 
 
În cazul unor erori de tipar sau altfel de erori, Organizatorii şi orice altă persoană fizică sau juridică implicată 
sunt exoneraţi de orice răspundere. 
 
 
Home Decostyle S.R.L. 
 
Data 11.04.2016 
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