Regulamentul Tombolei:
"aniversăm 31 de ani și oferim 31 de premii"

Art. 1. Organizatorul
Organizatorul concursului cu tombolă (denumit în continuare "Tombolă") este societatea APRIL
91 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în Brașov, str. Bobâlna, nr. 2, jud. Brașov,
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J08/726/1991 și având C.I.F. RO 1107472
(denumit în prezentul regulament "Organizator").
Tombola se va desfășura în conformitate cu regulamentul prezent (denumit "Regulament").
Prin înscrierea la aceasta tombola, se prezumă cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și
neechivocă a Regulamentului de către participant (denumit "Participant") și a informațiilor referitoare la
prelucrarea datelor cu caracter personal, în vederea derulării concursului cu tombolă.
Participanții se obligă să respecte și să se conformeze termenilor, condițiilor și prevederilor
Regulamentului prezent.

Art. 2. Locul de desfășurare și durata tombolei
2.1. Tombola este organizată și se desfășoară în incinta magazinului April 91 Constanța din str.
Secerișului nr. 2A, Constanța.
2.2. Concursul începe în data de 21 Februarie 2022, ora 08:00 și va dura până în data de 31 Mai 2022,
ora 13:00.
2.3. Urna se va sigila la finalul perioadei de concurs și se va păstra în magazin până in data de 06 Iunie
2022, ora 15:00 când va avea loc extragerea câștigătorilor.

Art.3. Regulamentul tombolei
3.1. Regulamentul tombolei este postat pe site-ul https://www.april91.ro/noutati.html și este
disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant prin accesare sau solicitare în scris la adresa
april91@april91.ro
3.2. Mediatizarea în scopul informării publicului prin social media sau materiale publicitare este libera
decizie a Organizatorului iar informațiile conținute vor fi interpretate în conformitate cu prezentul
Regulament.

3.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, precum și dreptul de
a suspenda și/sau înceta/întrerupe/prelungi tombola, cu condiția înștiintării în prealabil a Participanților
cu privire la orice modificare intervenită. Modificările intervenite vor face obiectul unor acte adiționale
la Regulament și vor fi aduse la cunoștința Participanților prin completarea Regulamentului și publicarea
pe site-ul https://www.april91.ro/noutati.html cu cel puțin 24 ore înaintea intrării în vigoare a acestora.

Art. 4. Premiile acordate
În cadrul tombolei vor fi acordate, prin tragere la sorți, urmatoarele premii:
Nr.
crt.
1
2
3

Premiul
Voucher April locul 1
Voucher April locul 2
Voucher April locul 3
Vopsea lavabila
Passiflora Baie și
4 Bucătărie

Număr de
premii
acordate
1
1
1

28

Valoare individuală premiu
inclusiv TVA (lei)
1000
500
300

Valoare totală inclusiv TVA
(lei)
1000
500
300

43.96

1230.88

Total

3030.88

Valoarea totală a premiilor oferite în cadrul tombolei este de 3030,88 lei (inclusiv TVA), valoare
calculată la momentul începerii tombolei.
Valoarea totală poate suferi modificări prin modificarea prețului premiului Vopsea Lavabilă Baie și
Bucătărie în magazin.
Voucherele reprezentând câștigurile pentru locurile 1, 2 și 3 pot fi utilizate pentru achiziția de produse
din magazinele aparținând Organizatorului.
Un voucher poate fi utilizat pentru una sau mai multe achiziții până la consumarea sumei care reprezintă
contravaloarea lui.

Art.5. Dreptul de participare
5.1. Se pot înscrie în vederea participării la tombola numai persoanele fizice ("Participanți") domiciliați
sau care au reședința în România, care, la data înscrierii au împlinit vârsta de 18 ani și au documente
valabile de identitate (carte de identitate sau pașaport). Înscrierea la tombolă presupune acceptarea
implicită, integrală, expresă și neechivocă a prevederilor prezentului Regulament.
5.2. Persoanele care nu au dreptul de a participa la tombolă sunt:
a) Reprezentanți ai Organizatorului sau ai societăților afiliate Organizatorului;
b) Angajați ai Organizatorului sau ai societăților afiliate Organizatorului;

c) Rudele de gradul unu și doi ai celor de mai sus (copii, frați, surori, părinți) sau soț / soție ai
angajaților menționați la pct. a) și b);
d) Persoanele care la data înscrierii nu au împlinit vârsta de 18 ani.

5.3. Participă la tombolă toate bonurile fiscale în sumă de minim 50 lei (TVA inclusă) emise de către
Organizator pentru achizițiile făcute de către Participanți, în perioada de desfășurare a concursului, din
magazinul April 91 Constanța, str. Secerișului, nr. 2A., Constanța și care nu fac obiectul returnării
produselor achiziționate.
5.4. Bonurile fiscale care fac obiectul returnării produselor aferente sunt considerate descalificate.

Art. 6. Mecanismul desfășurării tombolei
6.1. Condiții privind înscrierea valabilă la tombolă
Pentru înscrierea valabilă în vederea participării la tombola este necesară îndeplinirea cumulativa a
următoarelor condiții:
(1) Participantul trebuie să aibă drept de participare la tombola, potrivit prevederilor art. 4 de mai sus.
(2) Înscrierea se va face exclusiv în baza bonurilor fiscale emise pe perioada de desfășurare a tombolei
mentionată la art. 2.2 de mai sus.
(3) Ce trebuie să facă Participantul:
Să detină un bon fiscal cu suma de minim 50 lei (TVA inclusă) de achiziție din magazinul mai sus
menționat în perioada de desfășurare a tombolei.
Să completeze un talon cu următoarele date obligatorii: nume, prenume, număr de telefon, numărul
bonului fiscal și data achiziției.
Să introducă talonul în urna tombolei aflată în magazin, în zona casei de marcat.
Să păstreze bonul fiscal înscris în talon și să-l prezinte in caz de câștig pentru validarea premiului.
Să nu returneze produsul sau produsele achiziționate în baza bonului fiscal din concurs. În situația
returnării produsului sau produselor și încasării contravalorii lui/lor, cuponul de tombolă devine automat
invalid iar eventualul premiu nu îi va fi acordat Participantului respectiv.
La momentul înmânării premiului, câstigătorul va trebui să își decline identitatea prezentând în original,
un document de identitate valabil conform art. 4.1.
Câștigătorii trebuie să se prezinte în vederea declinării identității și ridicării premiului extras, în termen
de maxim 15 zile calendaristice de la data extragerii respectiv data de 21 Iunie 2022, ora 18:00.

În cazul în care câștigatorul desemnat nu s-a prezentat in termen de 15 zile calendaristice pentru
ridicarea premiului, acesta nu se mai acordă.
(4) Participanții vor intra automat în extragere conform mecanismului de mai sus.
(5) Un Participant se poate înscrie de mai multe ori in concurs.
(6) Un Participant poate înscrie un numar maxim de 3 bonuri într-o zi.

6.2. Alte condiții
Participanții se obligă să respecte regulile interne de organizare și funcționare ale Organizatorului în
spatiul de desfălurare menționat la art. 2.1.

6.3. Desemnarea câștigătorilor

a) Premiile se vor acorda prin tragere la sorți, dintre toți participanții care au îndeplinit condițiile
stipulate în prezentul Regulament.
b) Tragerea la sorți va fi efectuată de către Organizator și se va desfășura în prezența unei comisii
formate din 3 persoane: 1 persoană din echipa de Vânzări a Organizatorului și 2 persoane din rândul
clienților, astfel:
În data de 06 Iunie 2022 ora 15:00 se vor extrage 31 de taloane câștigătoare.
Primul talon extras este considerat căștigatorul premiului cel mare pus în joc, al doilea talon extras este
considerat câștigătorul celui de al doilea premiu pus în joc, al treilea talon extras este considerat
câștigătorul celui de al treilea premiu pus în joc, iar urmatoarele , in ordinea extragerii, sunt considerate
caștigătoare pentru restul de 28 de premii.
După extragerea premiilor menționate mai sus se vor extrage și câte 2 rezerve pentru premiile unu, doi
și trei, precum și un numar de 14 rezerve pentru restul de 28 de premii.
Organizatorul va utiliza taloanele rezervă in cazul in care castigatorii, in ordinea extragerii, nu
îndeplineasc condițiile de validare sau nu răspund apelurilor în vederea acordării premiului.
Organizatorul își va respecta toate obligațiile de natură fiscala aferente acestor premii, în conformitate
cu prevederile Legii 227/2015 privind Codului Fiscal, cu modificările și completările aplicabile la
momentul oferirii premiilor.
Câștigătorii premiilor oferite în cadrul tombolei nu au posibilitatea de a primi contravaloarea premiilor în
bani sau înlocuirea acestora cu alte bunuri și nici nu pot solicita schimbarea sau returnarea premiilor
câștigate.

6.4. Validarea câștigătorilor
a) Comisia de extragere a taloanelor câștigătoare este responsabilă pentru numerotarea ordinii de
extragere a taloanelor din urnă.
b) Ulterior desemnării câștigătorilor tombolei, Organizatorul va proceda la validarea câștigurilor, ocazie
cu care se va verifica îndeplinirea condițiilor privind înscrierea Participanților la tombola, precum și
modul de desfășurare a înscrierii. Astfel, pentru ca un Participant să poată fi validat drept câștigător al
concursului, este necesară îndeplinirea tuturor condițiilor descrise mai sus.
c) Un participant (identificat prin nume, prenume, număr de telefon) poate câstiga un singur premiu pe
toată durata Campaniei, indiferent de numarul de bonuri înscrise în tombolă.
d) Daca în timpul procesului de validare, Organizatorul constată că un Participant a fost extras pentru
mai multe premii, Participantul desemnat câstigator va fi validat și poate intra doar în posesia primului
premiu în ordinea în care acestea au fost extrase, restul premiilor urmând sa fie invalidate de către
Organizator.
e) Participanții care au fost desemnați câștigatori vor fi contactati prin apel telefonic la numărul de
telefon mobil utilizat pentru înscrierea în tombolă, în intervalul orar 09:00–18:00, de luni pana vineri, de
maximum 3 (trei) ori în maximum 5 (cinci) zile de la data desemnării câștigătorilor, în afara zilelor de
duminica și sărbători legale; numărul de telefon utilizat servește pentru identificarea Participanților și
contactarea acestora. În cazul în care Participantul nu poate fi contactat, dupa cele 5 (cinci) zile se va
trece la contactarea rezervelor.
f) Pentru a parcurge procesul de validare, Participantul va furniza Organizatorului în momentul
contactării telefonice, informațiile necesare identificării și validării lui.
g) În etapa de validare se vor solicita urmatoarele informații: nume, prenume, adresa, CNP (în scopul
exclusiv de îndeplinire a obligațiilor fiscale).
h) Pentru a intra în posesia premiului, fiecare câștigător se va deplasa la adresa magazinului April 91
Constanta, va prezenta un document valabil de identitate și bonul fiscal câștigător, va completa și va
semna procesul-verbal de predare-primire a premiului câștigat.
i) Imposibilitatea Participantului de a face dovada deținerii bonului fiscal extras câștigător, constatarea
unor neconcordanțe sau nerespectarea condițiilor de validare descrise în prezentul Regulament conduce
la invalidarea Participantului, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a premiului, fără nici o
despăgubire din partea Organizatorului.
j) Daca premiul nu se acordă ca urmare a neîndeplinirii de către Participant a uneia sau a mai multor
condiții de validare, Organizatorul va desemna drept potențial câștigător, sub rezerva îndeplinirii tuturor
condițiilor prevăzute de prezentul Regulament, prima rezervă în ordinea desemnării acestora. Dacă nici
aceasta nu îndeplinește condițiile necesare, se vor avea în vedere, celelalte rezerve, în ordinea
desemnării acestora și se va relua procesul de notificare și validare descris anterior. Dacă nici rezervele
nu sunt validate, premiul nu se acordă și va rămâne în proprietatea Organizatorului. Condițiile de
validare a rezervelor sunt aceleași ca în cazul Participanților desemnați inițial.

Art. 7. Taxe, impozite, comisioane

7.1. Organizatorul se obligă să rețină și să vireze impozitele datorate pentru veniturile constând în
premiile acordate căștigătorilor cu cetățenie română în conformitate cu prevederile Codului Fiscal în
vigoare, orice alte obligații de orice alta natură în legatură cu acestea fiind în sarcina exclusivă a
câștigătorului.
7.2 Câștigătorii premiilor vor avea în sarcină achitarea tuturor cheltuielilor de manipulare / transport
etc. ale acestora conform necesităților sale, apărute după acordarea premiului.

Art. 8. Limitarea răspunderii
8.1. Organizatorul este îndreptățit să prezume că prin participarea la prezenta tombola, toți Participanții
au deplina capacitate de exercițiu, fiind absolvit de orice responsabilitate în acest sens.
8.2. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudare a
concursului, abuz sau orice alte acțiuni care ar putea afecta imaginea acestei tombole.
8.3. Organizatorul tombolei nu va avea nici o răspundere și nu va putea fi implicat în nici un litigiu legat
de eventualele cheltuieli suplimentare suportate de către Participant în legatură cu această tombola,
excepție făcând cele prevazute de Ordonanța Guvernului 99/2000 („OG99/2000”) privind
comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
8.4. Câștigătorii își asumă integral răspunderea pentru datele înscrise pe taloanele de participare la
tombola inclusiv pentru lizibilitatea și acuratețea datelor de contact. Prin urmare, Organizatorul nu are
niciun fel de obligație în cazul furnizării de către Participanți a unor date eronate care au dus la
imposibilitatea acordării premiului, la imposibilitatea identificării unui câștigator, la imposibilitatea
înscrierii în concurs din cauza ilizibilității datelor personale.
8.5. Organizatorul nu va fi ținut responsabil pentru imposibilitatea unui câștigător de a intra în posesia
premiului extras.
8.6. În cazul în care câștigatorul nu respectă condițiile impuse pentru ridicarea premiului el pierde orice
drept asupra acestuia si nu va putea ridica nici o pretenție asupra Organizatorului. În această situație,
Organizatorul va apela la urmatorul talon de participare extras în cadrul tombolei.
8.7. Reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare momentului semnării procesului-verbal de
predare-primire nu vor fi luate în considerare de către Organizator.

Art. 9. Prelucrarea datelor personale
9.1. Prin înscrierea și participarea la concurs, Participanții declară că sunt de acord cu prevederile
prezentului Regulament și sunt de acord ca datele lor personale să fie prelucrate și utilizate de
Organizator doar în urmatoarele scopuri: înmanarea premiilor câștigătorilor și validarea câștigătorilor
concursului. Organizatorul se obligă ca datele personale sa nu fie difuzate catre terți.
9.2. Organizatorul se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677 /2001 privind protecția datelor
personale ale Participanților stocate pe durata concursului inclusiv ulterior expirării respectivei durate

până la închiderea concursului și acordării premiului. Organizatorul se angajează să păstreze
confidențialitatea datelor personale ale Participanților la concurs și să le utilizeze / prelucreze în
conformitate cu legislația în vigoare.
9.3. Participanților la concurs le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 privind
protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor
date și în special cele cu privire la:
– dreptul de acces la date potrivit căruia orice persoana vizată are dreptul de a obține de la Organizator,
la cerere și în mod gratuit entru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau
nu sunt prelucrate de către Organizator.
– dreptul de opozitie potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din
motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul
unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare.
– dreptul de intervenție asupra datelor potrivit căruia orice persoană vizată are dreptul de a obține de la
Organizator, la cerere și în mod gratuit:
a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este
conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;
c) realizarea notificării către terțe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricarei operațiuni
efectuate conform lit. a) sau b), dacăa o asemenea notificare nu se dovedeste imposibilă sau nu
presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.
9.4. La cererea expresă a oricăruia dintre Participanți, Organizatorul va asigura acestuia exercitarea
oricăruia dintre drepturile sale legale. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participanții înscrisi la concurs
vor trimite Organizatorului pe adresa sediului social notat in preambul o cerere intocmită în formă
scrisă, datată și semnată.
9.5. Prin participarea la prezenta tombolă, Participanții sunt de acord și recunosc, fără a avea vreo
pretenție, dreptul integral al Organizatorului de a înregistra, folosi și redifuza imaginile, sunetele, etc. de
la momentul extragerii și acordării premiului, indiferent de suportul de înregistrare/stocare, în
activitatea sa comercială, alta și/sau cea de la momentul extragerii și/sau al acordării, dupa cum crede
Organizatorul de cuviință și îi este de folos.

Art. 10. Încetarea / Întreruperea tombolei. Forța majoră/cazul fortuit
10.1. Tombola poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevăzute în cazul producerii unui eveniment
ce constituie forța majoră/caz fortuit, inclusiv în cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive
independente de voința sa, de a asigura desfășurarea în bune condiții a concursului.
10.2. Forța majoră/caz fortuit înseamna orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau
remediat de către Organizator, inclusiv apariția imposibilitătii Organizatorului, din motive independente
de voința sa, de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

Art. 11. Imposibilitatea ridicării premiilor
11.1. În cazul în care oricare dintre câștigătorii concursului se află în imposibilitate de a se deplasa,
predarea premiului se va face unei persoane împuternicite prin procura notarială specială pentru acest
lucru. Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgand din acordarea premiului către
respectiva persoană împuternicită prin procura notarială, precum și de plata oricăror despăgubiri sau
soluționarea oricăror reclamații legate de aceasta.

Art. 12. Litigii
12.1. Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanți cu privire la orice aspect legat de
desfășurarea concursului se vor soluționa pe cale amiabila și/sau mediere.
12.2. În cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instantele judecătorești
competente din orașul Constanța.
12.3. Eventualele reclamații legate de derularea concursului se pot trimite pe adresa Organizatorului în
termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data anuntării publice a câștigătorilor. După expirarea acestui
termen, Organizatorul nu va mai lua în considerare nici o reclamație.

Art. 13. Alte clauze
13.1. Deciziile Organizatorului privind concursul sunt finale și aplicabile tuturor Participanților.
13.2. Premiile neacordate vor ramâne în posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea în
maniera pe care o va considera necesară sau potrivită intereselor sale.

Act adițional nr. 1 din 24.05.2022
la Regulamentul Tombolei
"aniversăm 31 de ani și oferim 31 de premii"
1. În conformitate cu Art. 3.3 din Regulamentul Tombolei “aniversăm 31 de ani și oferim 31 de premii”,
Organizatorul decide extinderea perioadei de desfășurare a tombolei, până în data de 30 iunie 2022, ora
13:00.
Urna se va sigila la finalul perioadei de concurs și se va păstra în magazin până in data de 07 Iulie 2022,
ora 15:00 când va avea loc extragerea câștigătorilor.
Câștigătorii trebuie să se prezinte în vederea declinării identității și ridicării premiului extras, în termen
de maxim 15 zile calendaristice de la data extragerii respectiv data de 22 Iulie 2022, ora 18:00.
2. Se completează Art. 4 din Regulament astfel:
Numărul maxim de achiziții pentru cheltuirea sumei care reprezintă contravaloarea voucherelor este de
10, pentru fiecare voucher. Fiecare achiziție făcută cu voucherul este notată pe spatele acestuia,
respectiv sumă, număr de bon fiscal, dată și valoarea rămasă de cheltuit, la care se adaugă semnătura și
ștampila magazinului.
Termenul de valabilitate al voucherelor este de 3 luni de la data intrării în posesie și este notat pe
voucher.
Eventualele sume rămase necheltuite după epuizarea celor 10 achiziții, sau după expirarea termenului
de valabilitate al voucherelor, devin indisponibile iar câștigătorul voucherului nu le poate pretinde.

Toate celelalte prevederi ale prezentului Regulament rămân neschimbate.

