Regulament de organizare si desfasurare al Concursului "DIM SUM te trimite la munte!"
Art. 1. Prezentare. Organizare
S.C. Tiag Services&Consulting S.R.L., denumita in continuare ("Organizatorul") cu sediul in Ploiesti, strada
Zimbrului nr. 17, judetul Prahova, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J29/1083/2010, Cod de
Identificare Fiscala RO 27330086, organizeaza in perioada 10.12.2012 – 31.01.2013 concursul "DIM SUM te
trimite la munte!" avand ca premiu 1 (unu) week-end pentru doua persoane (doua nopti cazare) la un hotel de 4
stele din localitatea Bran, judetul Brasov.
Art. 2. Aria de desfasurare
Concursul este organizat si se va desfasura la nivel local.
Acest concurs este organizat de Restaurantul Chinezesc Dim Sum. Se va desemna un singur castigator.
Art. 3. Criterii de eligibilitate pentru participanti
Acest concurs este deschis persoanelor fizice din Romania, indiferent de varsta.
Orice persoana care comanda la domiciliu sau la restaurant in valoare de minim 75 de lei se inscrie automat la
concurs. Nu pot participa angajatii companiei organizatoare, si ai partenerilor din reteaua de distributie, precum
si ai oricaror alti furnizori implicati in realizarea evenimentului.
Art. 4. Procedura concursului
Perioada de desfasurare a concursului "DIM SUM te trimite la munte" este 10.12.2012 – 31.01.2013. Pentru a
participa la aceast concurs orice persoana fizica ce indeplineste dreptul de participare de la art. 3 trebuie sa
comande la domiciliu sau la sediul Restaurantului Chinezesc Dim Sum produse si servicii in valoare minima de
75 de lei.
Fiecare persoana participant la concurs poate inregistra mai multe comenzi. Fiecare comanda separata va fi
automat inscrisa cu o alta sansa la extragerea finala.
S.C. Tiag Services&Consulting S.R.L. va selecta prin tragere la sorti (program IT) castigatorul concursului in
data de 02.02.20103. Extragerea va avea loc la sediul Restaurantului Chinezesc Dim Sum, in Ploiesti, Bld.
Republicii nr.327.
Art. 5. Conditii de validitate
Pentru ca un participant sa fie considerat valid, trebuie sa indeplineasca simultan urmatoarele conditii:
A. Sa comande la domiciliu sau la restaurant produse si servicii in valoare de minim 75 de lei.
B. Sa se inregistreze cu numele, prenumele si numarul de telefon pentru tragerea la sorti.
C. Sa fie de acord cu respectarea regulamentului, termenilor si conditiilor
Organizatorul si agentii sai nu vor fi responsabili pentru inregistrarile incomplete sau incorecte, sau pentru cele
care nu respecta regulile Concursului. Astfel de inregistrari nu vor fi valide.
Daca Organizatorul sau agentii sai vor lua cunostinta de orice frauda, inselaciune sau actiuni similare,
referitoare la Concurs sau nu, sau de orice act de omisiune care ar putea avea un efect advers asupra
Concursului, Organizatorului sau site-ului www.dimsum.ro si integritatea si/sau securitatea acestuia, precum si
orice incalcare a conditiilor de participare precizate in prezentul Regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul
sa descalifice astfel de inscrieri si sa retraga orice premii acordate.
Art. 6. Premiul
Premiul include 2 nopti de cazare (1 camera Twin Deluxe pentru 2 persoane) la un hotel de 4 stele din
localitatea Bran, judetul Brasov. Premiul include micul dejun si accesul la toate facilitatile hotelului (sauna,
piscine, spa, jacuzzi).
Art. 7. Desemnarea castigatorului
Desemnarea castigatorului se face extragere electronic la sediul Restaurantului Chinezesc Dim Sum din
Ploiesti, Bld. Republicii nr. 327.
Perioada de inscriere la concurs este de 10 decembrie 2012 – 31 ianuarie 2013.
Anuntarea castigatorului va fi facuta in data de 02 februarie 2013.
Castigatorul va avea dreptul sa isi aleaga perioada pentru a beneficia de premiu. (un week-end al lunii
februarie).

Art. 8 Anuntarea castigatorilor
Dupa data de 02 februarie, castigatorul va fi contactat de catre Organizator telefonic, invitat la sediul
restaurantului, ii vor fi furnizate detalii suplimentare cu privire la intrarea in posesia premiului. Numele
castigatorului va fi publicat pe site-ul www.dimsum.ro, precum si pe pagina de facebook a restaurantului.
In situatia in care contactarea castigatorului nu este posibila datorita furnizarii de date de contact gresite duce la
descalificarea participantului si selectarea unui alt castigator.
Castigatorii vor trebui sa aiba asupra lor actul de indentitate, ale carui date trebuie sa corespunda cu cele
inscrise in formularul de inregistrare.
Castigatorul premiului nu are posibilitatea primirii contravalorii in bani sau in alte obiecte a acestuia si nici nu
poate solicita modificarea parametrilor premiului.
Art. 11. Regulamentul concursului
Regulamentul oficial al concursului poate fi obtinut in mod gratuit, in urma solicitarii facute la orice consilier
de vanzari din cadrul Restaurantului Chinezesc Dim Sum si de pe www.dimsum.ro, precum si de pe pagina de
facebook oficiala.
In situatia in care pentru orice motiv care nu tine de S.C. Tiag Services&Consulting S.R.L, desfasurarea acestui
concurs nu va putea fi posibila conform planului stabilit organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, modifica
sau suspenda concursul DIM SUM te trimite la munte!.
Participarea la acest concurs constituie o acceptare a regulamentului oficial.
Prin inscrierea la Concursul "DIM SUM te trimite la munte!", participantii sunt de acord cu prevederile
prezentului regulament.
Art. 12. Protectia datelor personale
Prin participarea la concurs, persoanele fizice in cauza accepta in mod neconditionat si explicit ca datele
personale de identificare sa fie utilizate si stocate intr-o baza de date, aceasta putand fi folosita de Organizator
sau de Imputernicitii acestuia, ulterior, in cadrul altor aplicatii similare, de marketing direct, etc.
La cererea scrisa a participantului, datata si semnata, expediata pe adresa Bd. Republicii, nr. 327, Ploiesti, jud.
Prahova
Organizatorul se obliga:
a. sa confirme solicitantului, in mod gratuit pentru o solicitare pe an, daca prelucreaza sau nu datele sale
personale;
b. sa rectifice, sa actualizeze, sa blocheze sau sa stearga datele a caror prelucrare nu este conforma cu
prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor
date, in mod gratuit;
c. sa transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor
Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si
libera circulatie a acestor date.
In cazul unor potentiale litigii aparute intre organizator si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe
cale amiabila. In caz contrar, litigiul va fi inaintat spre solutionare instantelor judecatoresti competente romane
de la sediul organizatorului. Prezentul concurs se desfasoara in acord cu prevederile Codului Fiscal al Romaniei
in vigoare.
Prin participarea la acest concurs, participantii sunt de acord ca datele lor de identitate (nume, prenume, adresa,
adresa e-mail, numar telefon, CNP, etc) sa intre in baza de date a organizatorului si putand fi folosite pentru
activitatile de marketing ale acestuia.
Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile de mai sus printr-o cerere intocmita in forma scrisa,
datata si semnata. In cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita
adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i
se va face numai personal.
Organizatorul se obliga ca la prima comunicare in scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date asfel
creata va aduce la cunostinta drepturile conforme legii 677/2001.
Participantii au posibilitatea de a obtine informatii suplimentare direct de la Organizator, prin apelarea nr de
telefon 0344.144.144.
La momentul declararii castigatorului acesta isi va da acordul scris asupra publicarii scop promotional a
imaginii si numelor sau.

