Regulamentul Tombolei CCR Logistics Systems RO SRL - PRIMĂRIA TÂRGOVIŞTE
„PROTEJEAZĂ NATURA!"
Preambul
Tombola „Protejează natura!" este organizată şi se desfăşoară ca parte a Contractului de prestări servicii
nr. 1619/22.03.2011 încheiat între CCR Logistics Systems RO SRL şi Primăria Târgovişte, prin Direcţia de
Salubritate Târgovişte.
Organizatorul Tombolei
Organizatorul Tombolei „PROTEJEAZĂ NATURA!" este organizaţia colectivă de gestionare a deşeurilor
electrice şi electronice CCR Logistics Systems RO SRL, având sediul în Bucureşti, Calea Dorobanţi, nr. 53
,sector 1 înregistrată la oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/2875/2008, cod unic de înregistrare nr. RO
23321450, cont bancar nr. RO38CRDZ078A000990476001 deschis la Banca – Patria Bank, telefon: +021
2000 493, fax: +40 374 833 588, e-maii: office@ccrromania.ro denumită în continuare Organizator.
Perioada de desfăşurare
Tombola „PROTEJEAZĂ NATURA!" se desfăşoară ca parte a activităţii CCR de încurajare a
consumatorilor finali să colecteze selectiv deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE) şi a
contractului încheiat între CCR Logistics Systems RO SRL şi Direcţia de Salubritate Târgovişte. Tombola
se desfăşoară în perioada 17 octombrie 2016 – 15 decembrie 2016. Regulamentul este întocmit şi va fi
făcut public conform legislaţiei aplicabile din România. Datele de extragere a câştigătorilor tombolei vor fi
făcute publice pe site-ul www.relectra.ro si www.pmtgv.ro.
Participanţi
La concurs pot participa toate persoanele fizice care au completat cu toate datele solicitate "biletul de
tombolă" primit la predarea unui aparat electric sau electronic uzat nedezmembrat. Pentru fiecare
echipament predat, se primeşte câte un bilet de tombolă. Este interzisă participarea la concurs a
angajaţilor, colaboratorilor sau rudelor de gradul I ale angajaţilor Organizatorului, a colaboratorilor, rudelor
angajaţilor şi angajaţilor Direcţia de Salubritate Târgovişte, precum şi a persoanelor împuternicite de
Organizator cu distribuirea biletelor de participare la tombolă.
Prin completarea şi depunerea "biletului de tombolă", participanţii îşi exprimă acordul cu privire la
Regulamentul Tombolei „PROTEJEAZĂ NATURA!"
Participanţii la Tombola „PROTEJEAZĂ NATURA!" sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile
regulamentului oficial potrivit celor menţionate mai jos.
Premiile
In cadrul Tombolei „PROTEJEAZĂ NATURA!" CCR Logistics Systems RO SRL oferă premii în aparatură
electrică şi electronică în valoare de 5.000 lei. Premiile se atribuie în baza tragerii la sorţi.
Modul de desfăşurare
Orice persoană care va preda un echipament electric sau electronic uzat, vechi, întreg , va primi de la
reprezentantul desemnat de DIRECŢIA DE SALUBRITATE TÂRGOVIŞTE să distribuie biletele de
tombolă, un "bilet de tombolă" în care se vor completa toate datele personale solicitate va fi considerată
participant la tombolă. Completarea datelor solicitate în cadrul cuponului este obligatorie (Nume, Prenume,
Vârsta, Adresa de domiciliu, Telefon, adresa de e-mail - în cazul în care există).
Calea Dorobanţi nr. 53, sector 1, Bucureşti
http://www.relectra.ro Telefon +4021 2000
493/Fax: +40 374 833 588 E-mail:
office@ccrromania.ro

Un singur „bilet de tombolă" oferă posibilitatea de a câştiga, cel mult, un premiu. Persoanele care vor preda
mai multe echipamente electrocasnice vor primi câte un „bilet de tombolă" pentru fiecare echipament
predat. Toate biletele de tombolă vor participa la extragere. Fiecare participant poate câştiga cel mult un
premiu.
In cazul identificării de către Organizator a unor persoane care influenţează sau facilitează câştigarea
premiilor puse în joc, acesta îşi rezervă dreptul de a apela la toate mijloacele legale de a recupera
eventualele prejudicii cauzate.
Desemnarea câştigătorilor
Extragerile vor fi anunţate cu 14 zile înainte de producerea evenimentului în presa locală. Publicarea
anunţurilor, inclusiv suportarea eventualelor costuri de publicare, este în atribuţia Direcţiei de Salubritate
Târgovişte. Câştigătorii vor fi anunţaţi telefonic sau prin e-mail. Premiile tombolei vor fi acordate într-un
interval de 10 zile, începând cu ziua extragerii. Pentru ridicarea premiului, câştigătorul trebuie să prezinte
actul de identitate, în original şi în copie (copia se ataşează la Procesul verbal de predare-primire a
echipamentului câştigat ca premiu). La primirea premiului participantul va semna un proces verbal de
Predare-Primire a premiului. Dacă premiul nu este revendicat în acest interval, el nu se acordă.
Nu se acordă contravaloarea în bani a Premiilor, iar cupoanele de tombolă câştigătoare nu sunt
transmisibile.
Lista câştigătorilor va fi publicată pe site-ul www.relectra.ro si www.pmtqv.ro .
Erori
Reclamaţiile cu privire la Premiul câştigat efectuate după data de semnare a procesului-verbal de predareprimire a premiului nu vor fi luate în considerare şi nu vor fi responsabilitatea Organizatorului.
în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice acte de natură a afecta imaginea Organizatorului,
acesta îşi rezervă dreptul de a lua toate măsurile necesare pentru remedierea situaţiei apărute.
Protecţia datelor personale
Participanţilor la Tombola „PROTEJEAZĂ NATURA!" le sunt garantate drepturile în conformitate cu
prevederile Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal şi libera circulaţie a acestor date, iar prin participarea la Tombola „PROTEJEAZĂ NATURA!"
aceştia consimt, în mod expres, la prelucrarea de către Organizator a datelor lor cu caracter personal.
Prin participarea la Tombola „PROTEJEAZĂ NATURA!", participanţii sunt de acord că, în cazul în care vor
câştiga, numele şi fotografia lor să poată fi făcute publice şi folosite în diverse materiale tipărite, audio şi
video, fără nici un fel de pretenţie legată de acest aspect.
Litigii
Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezenta Tombola „PROTEJEAZĂ NATURA!"
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.
Regulamentul oficial al Tombolei „PROTEJEAZĂ NATURA!"
Regulamentul Tombolei „PROTEJEAZĂ NATURA!" va fi publicat pe site-ul www.relectra.ro şi
www.pmtqv.ro si va fi disponibil gratuit oricărui solicitant, pe întreaga perioadă de desfăşurare a tombolei, la
punctul de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice înfiinţat de Direcţia de Salubritate
Târgovişte.
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