REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE
“BUCIUM. SARBATORIM IN MINIM 2”
Perioada de desfășurare a campaniei: 22 februarie – 22 mai 2016
SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI
Organizatorul campaniei promoționale “BUCIUM. SARBATORIM IN MINIM 2” este AGROINDUSTRIALA
BUCIUM SA, J22/614/1991, RO1957082, Iasi, Fundac Plopii fără Soț 18-22, (numită în continuare în
prezentul Regulament “Organizatorul”).
Participanții la campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile regulamentului oficial al acestuia,
potrivit celor menționate mai jos (denumit în continuare "Regulament Oficial"). Regulamentul Oficial va
fi făcut public pe www.buciumiasi.ro și în aplicația BUCIUM. SARBATORIM IN MINIM 2
(apps.facebook.com/sarbatorimcubucium), la secțiunea Regulament.
Campania promoțională se va derula sub prevederile prezentului Regulament, care este obligatoriu
pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul
Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțul prealabil de
prezentare a acestor modificări pe www.buciumiasi.ro și în aplicația BUCIUM. SARBATORIM IN MINIM
2. Organizatorul își rezervă dreptul de a prelungi perioada promoției pe parcursul derulării acesteia, dar
nu înainte de a anunța publicul.
SECŢIUNEA 2. ZONA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI
Campania este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul României.
SECȚIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI PROMOȚIONALE. PRODUSELE PARTICIPANTE SI MECANISMUL
CAMPANIEI PROMOȚIONALE
Campania “BUCIUM. SARBATORIM IN MINIM 2” se va desfășura în perioada 22 februarie – 22 mai 2016.
Produsele participante la prezenta campanie sunt VINURI SPUMANTE, produse si îmbuteliate de
AGROINDUSTRIALA BUCIUM S.A., la gramaje de 375 ml si 750 ml.
Mecanism:
Campania “BUCIUM. SARBATORIM IN MINIM 2” se adresează tuturor persoanelor fizice cu rezidență în
România, care dețin un cont de Facebook mai vechi de 6 luni, persoane care au împlinit vârsta de 18 ani,
cel mai târziu la data de 21 februarie 2016.
Nu pot participa la prezenta campanie angajații AGROINDUSTRIALA BUCIUM S.A., precum nici membrii
familiilor acestora (copii, părinți, frați/surori, soț/soție).
Mecanismul este următorul: pentru a participa la campanie și a avea şansa de a câștiga premiile acestei
campanii, utilizatorul trebuie să fie fan al paginii de Facebook www.facebook.com/bucium.iasi și să
acceseze aplicația BUCIUM. SARBATORIM IN MINIM 2 (apps.facebook.com/sarbatorimcubucium/).
In plus, pentru mărirea șanselor de câștig, participanții vor achizitiona minim 2 produse din categoria
VINURI SPUMANTE, în orice combinație de gramaj (ex: 2 sticle de 375 ml, sau 1 sticlă de 375 ml + 1 sticlă
de 750 ml, sau 2 sticle de 750 ml).
SECȚIUNEA 4. PREMIILE CAMPANIEI PROMOȚIONALE
Există 2 categorii de premii lunare si premiul final, după cum urmează:
Premii lunare:
- 30 Cutii de produse Bucium (2 sticle/cutie, astfel: 1 sticlă de Spumant Muscat + 1 sticlă de vin
Fetească Albă demisec din categoria 1949 selecții Horeca), dintre care 10 cutii vor fi oferite

pentru participanții la apps.facebook.com/sarbatorimcubucium si 20 cutii pentru participanții
care înscriu bonul sau factura fiscală conform Regulamentului.
- 30 Invitații la degustări și surprize in produse Bucium, cadou la sediul firmei. Degustarea se va
face conform Pachetul 2 din http://www.buciumiasi.ro/ro/traseu-turistic/pachet-degustare :
Vinuri tinere – 3 buc., Vin de vinotecă – 1 buc., Spumant Muscat – 1 buc., Rachiu Rameros – 1
buc., Gustare: cașcaval și mere (doar pentru participanții care înscriu bonul sau factura fiscală).
Invitațiile la degustări sunt transmisibile.
Premiu final:
- 1 weekend pentru 2 persoane (in limita a 900 Ron, cheltuieli totale)
Toate premiile vor fi afișate în cadrul aplicației BUCIUM. SARBATORIM IN MINIM 2, la secțiunea
“PREMII”.
Câștigătorii Invitațiilor la degustări au obligația de a urmări pagina de facebook a organizatorului pentru
anunțul de organizare a degustărilor. Anunțul va fi publicat in maxim 10 zile de la anunțarea
câștigătorilor.
Pentru premiul 1 weekend pentru două persoane, organizatorul va suporta cheltuieli in cuantumul sumei
de 900 lei, iar locația va fi aleasă de câștigător.
Un participant poate câștiga maxim 1 premiu în fiecare lună din participarea la concursul organizat pe
apps.facebook.com/sarbatorimcubucium si maxim 1 premiu în fiecare lună din participarea prin
înscrierea bonului sau a facturii fiscale.
În plus, toți participanții vor fi înscriși la tragerea la sorți pentru premiul acordat la finalul campaniei.
În cazul în care, câștigătorul nu își revendică premiul în maxim 5 zile, acesta i se va retrage.
Nu se acceptă preschimbarea premiilor în bani.
Premiile nu includ costuri cu transportul, nici alte cheltuieli față de cele specificate in prezentul
Regulament1.
Câștigătorii premiilor se vor adresa pe email la adresa elena@artvertising.com.ro pentru a-și revendica
premiul.
Câștigarea premiilor.
Acțiunile pe care participantul trebuie să le îndeplinească sunt:
1. să dea LIKE paginii de Facebook www.facebook.com/bucium.iasi;
2. să acceseze aplicația special creată BUCIUM. SARBATORIM IN MINIM 2;
3. să parcurgă pasii aplicatiei;
In plus, participanții care îndeplinesc condițiile:
4. să achiziționeze minim 2 produse din categoria VINURI SPUMANTE;
5. să completeze formularul cu datele personale solicitate, seria si data bonului fiscal sau a facturii
fiscale ce dovedește cumpararea a minim 2 produse din categoria VINURI SPUMANTE, pe
http://www.buciumiasi.ro/;
6. să pastreze bonul fiscal sau factura fiscală pentru a face dovada plății,
vor avea posibilitatea sa beneficieze de premiile lunare menționate la această secțiune.
O persoană se poate înscrie în concurs de mai multe ori doar dacă are bonuri fiscale diferite. Nu
se va putea înscrie cu acelasi bon fiscal de mai multe ori. Un bon fiscal este considerat câştigător dacă
îndeplineşte cumulativ condiţiile prevazute de lege (OUG nr.28/1999).
Informațiile încărcate prin aplicația BUCIUM. SARBATORIM IN MINIM 2 în care nu apare în mod
vizibil minim un produs www.facebook.com/bucium.iasi, cele care conțin texte ilegale, ameninţătoare,
abuzive, imagini defăimătoare, ofensatoare, indecente, potenţiale infracţionale, care conţin îndemnuri
la violenţă sau ură rasială, etnică, cele care conţin viruşi, sau alte secvenţe sau programe distructive, sau
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Valoarea totala a premiilor este de 7181 lei.

care pot întrerupe funcţionarea totală sau parţială a acestei pagini, precum și cele cu minori, vor fi
eliminate fără a anunța prealabil. De asemenea, fotografiile care nu sunt vizibil diferite, aparținând
aceluiași utilizator, vor fi eliminate din galerie. Participanții își asumă întreaga responsabilitate asupra
fotografiilor publicate și își asumă orice consecințe, directe sau indirecte, care ar putea decurge din
participarea la acest concurs a minorilor sau a persoanelor care apar în fotografii, conform legislației
civile. Înainte de a trimite o fotografie, orice participant va cere acordul expres tuturor persoanelor care
apar în fotografie trimisă cu privire la participarea acestora la concurs. Participantul acceptă să încarce
fotografii cu persoane private doar dacă au fost realizate într-un spațiu public și nu lezează dreptul
persoanei la viața privată. Participanții pot încărca poze cu minori, dar își asumă orice consecințe directe
și indirecte, conform legislației civile. Participanții vor verifica permanent fotografiile publicate și au
dreptul de a semnala eventualele fotografii care nu respectă prevederile din regulamentul concursului,
în vederea eliminării acestora. Solicitările de eliminare a unor imagini pot fi trimise pe e-mail, la adresa
catalina@artvertising.com.ro cu link-ul imaginii/imaginilor care se doresc eliminate și motivul pentru
care se dorește acest lucru.
SECŢIUNEA 5. PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA, VALIDAREA ŞI PRIMIREA PREMIILOR
Tragerile la sorți vor avea loc astfel:
 Pentru cei care se înscriu în concurs între 22.02-21.03.2016, tragerea la sorți pentru premiile
lunare va avea loc pe data de 22 martie 2016.
 Pentru cei care se înscriu în concurs între 22.03-21.04.2016, tragerea la sorți pentru premiile
lunare va avea loc pe data de 22 aprilie 2016.
 Pentru cei care se înscriu în concurs în între 22.04-22.05.2016, tragerea la sorți pentru premiile
lunare va avea loc pe data de 23 mai 2016.
 Pentru cei care se înscriu în concurs între 22.02-22.05.2016, tragerea la sorți pentru premiul de
final de campanie va avea loc pe data de 23 mai 2016.
Participarea la această campanie implică acceptarea prevederilor prezentului Regulament.
Revendicarea premiilor se face prin depunerea bonului fiscal sau a facturii câştigătoare. Revendicarea
premiilor se face în termen de maximum 5 zile de la data extragerii.
Toți câștigătorii vor fi contactați conform informațiilor furnizate de aceștia conform prezentului
Regulament. De asemenea, numele lor, precum și fotografia lor cu premiul revendicat și personalizată
cu imaginea Bucium Iasi, vor fi postate pe site-ul organizatorului și pe pagina de Facebook a brand-ului.
Dacă un câștigător a furnizat date de contact eronate sau nu a furnizat date de contact și nu poate fi
contactat într-un termen de 5 zile de la anunțarea lui, i se va retrage premiul. Premiile sunt nominale și
netransferabile, ele nu pot fi înmânate altei persoane decât câștigatorului.
Înmânarea premiilor poate fi un eveniment public. Participarea la campanie constituie acordul ca
numele câștigătorilor și fotografiile lor să poată fi facute publice și utilizate gratuit în materiale audio,
foto și video de către Organizator. Câștigatorii tuturor premiilor sunt de acord sa semneze o declarație
scrisă cu acest efect așa cum o cere Organizatorul.
SECŢIUNEA 6. RESPONSABILITATE
Organizatorul are dreptul de a descalifica din campanie utilizatorii care integrează în aplicația BUCIUM.
SARBATORIM IN MINIM 2 și/sau pe Facebook www.facebook.com/bucium.iasi, texte ilegale,
ameninţătoare, abuzive, imagini defăimătoare, ofensatoare, indecente, potenţiale infracţionale, care
conţin îndemnuri la violenţă sau ură rasială, etnică, care conţin viruşi sau alte secvenţe sau programe
distructive sau care pot întrerupe funcţionarea totală sau parţială a aplicației sau a paginii de Facebook
www.facebook.com/bucium.iasi.

Organizatorul nu răspunde pentru cazurile în care utilizatorii nu pot vizualiza campaniile din diverse
motive legate de conexiunea la internet, browserele folosite şi setările acestora, softurile, aplicaţiile,
device-urile folosite etc.
Prin participarea la campanie, toţi participanţii şi eventualii câştigători sunt de acord şi se obligă să
respecte şi să se conformeze tuturor cerinţelor şi condiţiilor impuse de Organizator prin prezentul
Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragând răspunderea personală şi exclusivă a
participanţilor şi eventualilor câştigători. Organizatorul nu are nicio obligaţie de a întreţine
corespondenţa cu solicitanţii unor revendicări necâştigătoare ce apar ulterior acordării efective a
premiilor, sau după termenul de revendicare a premiilor prevăzut în prezentul Regulament Oficial.
Organizatorul nu este răspunzător pentru calitatea premiilor şi nu acordă termen de garanţie, de
utilizare pentru premiile acordate.
SECŢIUNEA 7. DREPTUL DE PARTICIPARE
Campania “BUCIUM. SARBATORIM IN MINIM 2” se adresează tuturor persoanelor fizice cu rezidență în
România, care dețin un cont de Facebook mai vechi de 6 luni.
La campania “BUCIUM. SARBATORIM IN MINIM 2” nu pot participa angajații AGROINDUSTRIALA
BUCIUM SA, membrii familiilor acestora (copii, părinți, frați/surori, soț/soție, precum nici salariații
societăților comerciale aflate sub marca ARTVERTISING.
SECŢIUNEA 8. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE
În conformitate cu legislaţia în vigoare, Organizatorul este obligat să facă publice numele câştigătorilor şi
câştigurile acordate în cadrul acestei campanii. Lista câştigătorilor va fi afişată pe site-ul
www.buciumiasi.ro şi pe pagina de Facebook www.facebook.com/bucium.iasi.
Organizatorul se obligă de asemenea să respecte prevederile Legii nr. 677/ 2001, privind protecţia
datelor personale stocate pe durata campaniei. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze
confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor/ câştigătorilor la prezenta campanie şi să le
utilizeze conform prezentului Regulament Oficial şi legislaţiei în vigoare. Participanţii la campanie, în
calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/ 2001, următoarele drepturi: dreptul la informare
(art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenţie asupra datelor (art.14) şi dreptul de
opoziţie (art. 15).
Prin simpla participare la campanie şi trimiterea datelor personale la Organizator, sau prin comunicarea
datelor personale prin intermediul aplicației de pe pagina de Facebook www.facebook.com/bucium.iasi,
participanţii sunt de acord ca datele lor să intre în baza de date a Organizatorului, să fie prelucrate şi
folosite în viitor de Organizator sau persoane juridice autorizate de către acesta, pentru a informa
participanţii cu privire la noi produse, oferte, promoţii, campanii publicitare şi de marketing. Participanţii
sunt de acord ca datele lor de identificare să poată fi utilizate pentru a primi informaţii cu caracter
comercial. La cererea expresă, în scris, a participanţilor, Organizatorul nu va mai folosi datele lor
personale.
SECŢIUNEA 9. ALTE TAXE
Organizatorul este răspunzător pentru plata impozitului legat de premiile oferite, orice alte obligaţii de
natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câştigătorului.
SECŢIUNEA 10. ÎNCETAREA CAMPANIEI
Prezenta campanie poate înceta numai în cazul producerii unui eveniment ce constituie forţă majoră,
inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua
prezenta campanie.

SECŢIUNEA 11. LITIGII
Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezenta campanie se vor rezolva pe cale
amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele
judecătoreşti române competente.
SECŢIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL
Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toţi, accesând site-ul www.buciumiasi.ro și în
aplicația BUCIUM. SARBATORIM IN MINIM 2. Prin participarea la această campanie, participanţii sunt de
acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiillor prezentului
Regulament Oficial.
CONDUCEREA
S.C. AGROINDUSTRIALA BUCIUM S.A.
Dorin Onofrasi
Director

