REGULAMENT OFICIAL
pentru desfăşurarea
Campaniei “Cum arata fericirea ta?”

Cadrul legal
Prezentul regulament este in conformitate cu prevederile O.G. 99/2000 privind
comercializarea produselor si serviciilor pe piata si cu Legea 677/2001 privind
protectia datelor cu caracter personal.
SECŢIUNEA 1
Organizatorul şi perioada desfăşurării Campaniei
Organizatorul campaniei este SC Life Care Corp SRL, cu sediul în loc. Chisoda, DN 59,
Km 8 + 550 m Stanga, com. Giroc, Jud. Timis, înmatriculată la Registrul Comerţului
sub nr. J35/1827/2005, CUI RO17639166, operator prelucrare date cu caracter
personal inregistrat sub numarul 10179/2008, la A.N.S.P.D.C.P.
Campania se desfăşoară în perioada 04.10.2017– 30.11.2017 inclusiv.
SECŢIUNEA 2
Participanţii la campanie
Pot participa la Campania “Cum arata fericirea ta?” toti Partenerii din reteaua Life
Care din Romania, ce respecta Codul Etic, persoane fizice sau juridice ce activeaza
sub codurile CAEN: 7311; 4618; 4619; 4799, cat si orice persoana fizica sau juridica
de pe teritoriul Romaniei.
Nu pot participa angajatii companiei, rudele si afinii acestora pana la gradul III
inclusiv.
SECŢIUNEA 3
Premiile
Premiile campaniei “Cum arata fericirea ta?” constau in:
 50 x Sampon si gel de dus 2 in 1 cu masline si bambus BIO Krauter®,
cod: 4050 in valoare totala de 1 249,5 lei pret de catalog
 1x smartphone iPhone X
Cele 51 premii se acorda pentru 51 persoane eligibile din cadrul concursului,
desemnarea castigatorilor conform conditiilor de calificare si premiere mentionate la
fiecare
sectiune
de
mai
jos.
Valoarea totală estimată a premiilor se ridica la suma de 6 548 lei.
Impozitul pe venit datorat pentru acest premiu, conform Codului Fiscal va fi suportat
si platit de către SC Life Care Corp SRL.
SECŢIUNEA 4
Organizarea şi desfăşurarea campaniei
Campania Cum arata FERICIREA TA!

Trimite raspunsul la intrebarea Cum arata fericirea ta? Poate fi un text, o poza sau un
video (ce este cel mai reprezentativ pentru tine.)
Traiesti Ziua Fericirii in care te intalnesti cu fericirea de zi cu zi a lui Smiley. Vei avea
parte de o experienta inedita de a inregistra “Imnul Fericirii”, ca un artist adevarat
impreuna cu un artist adevarat.
Nu poti ajunge la Bucuresti, atunci Fii Vocea Fericirii de Acasa!
Urmareste-ne LIVE pe Facebook! Inscrie-te in campanie, lasa-ne un comentariu la
postarea cu transmisia LIVE si te califici automat in tombola cu super premii: unul din
cele 50 de produse certificate BIO sau marele premiu un smartphone de ultima
generatie: iPhone X
Vino si tu sa petrecem o zi fericita alaturi de oameni care se bucura de viata, canta si
zambesc!
1. Campania se va desfăşura în perioada 04.10.2017– 30.11.2017 inclusiv.
2. Pentru a fi eligibil si a participa la campanie trebuie sa completezi campurile
obligatori marcate cu *(steluta): Nume si prenume: / Email: / Telefon: / Data
Nasterii:
/
Localitate:
/
Judet:
/
Categoria
profesionala
Persoanele cu varsta sub18 ani trebuie sa aibe acordul parintilor pentru participare.
3. Cererea de participare va fi validata in cel mai scurt timp prin mail automat pe
adresa completata la inregistrare. Ne rezervam dreptul de a elimina si a nu include in
campanie mesajele, pozele sau video-urile neconforme sau cu caracter vulgar.
4. In 4 decembrie 2017 vor fi desemnati prin tragere la sorti 100 de participanti
inscrisi in campanie pentru inregistrarea Imnului Fericirii. Ei vor fi anuntati printrun e-mail/sms sau telefon datele exacte legate de locatie, ora si data unde va avea loc
inregistrarea. Toate costurile de transport sunt suportate de catre castigator.
- inregistrarea Imnului Fericirii va avea loc in data de 13 decembrie la studioul
INES Studios – Bucuresti, sector 1, 97-105 Ionescu-Sisesti.
5. Participantii inscrisi in campanie pe www.CumArataFericireaTa.ro care
urmaresc transmisia LIVE de inregistrare a Imnului Fericirii si posteaza un
comentariu (https://www.facebook.com/LIFECAREROMANIA/), se califica automat
in tombola pentru unul din cele 50 de premii: unul din cele 50 de produse certificate
BIO (Sampon si gel de dus 2 in 1 cu masline si bambus BIO Krauter®, cod:4050)
(sectiunea: Fii Vocea Fericirii de Acasa!)
6. Persoanele selectati sa cante impreuna cu SMILEY Imnul Fericirii vor participa
la tombola in direct, ce va fi transmisa LIVE pe Facebook pentru MARELE PREMIU, un
SUPER smartphone de ultima generatie: iPhone X
Toate detaliile legate de locatie, data si ora vor fi comunicate pe pagina campaniei,
respectiv pe pagina de concurs https://cumaratafericireata.ro/ , cu cel putin 15 zile
inainte de data inregistrarii.
Câştigătorii CAMPANIEI:

Castigatorii premiilor Campaniei, desemnati conform prezentului Regulament Oficial
sunt singurii beneficiari ai premiilor atribuite si nu pot ceda drepturile asupra
premiilor castigate unor alte persoane.
Câştigătorii vor fi anuntaţi pe site-ul oficial Life Care www.life-care.com şi prin email.
Regulamentul de participare/desfasurare a campaniei este disponibil participantilor
pe site-ul companiei si pe pagina de concurs https://cumaratafericireata.ro/
SECŢIUNEA 5
Stabilirea şi validarea câştigătorilor. Acordarea premiilor
Validarea castigatorilor se va efectua in prezenta unei comisii formata din 3 membri
desemnati de conducerea companiei. Intreaga procedura de validare si acordare a
premiilor va fi consemnata de comisie intr-un proces verbal.
Stabilirea castigatorilor se va face in format electronic. Sistemul informatic Life Care
genereaza o lista cu toti participantii care au indeplinit in perioada campaniei
conditiile prevazute in prezentul regulament.
Pentru sectiunea Fii Vocea Fericirii de Acasa! vor intra in concurs doar personele care
s-au inregistrat pe pagina de concurs https://cumaratafericireata.ro/ si lasa un
comentariu la postarea cu transmisia LIVE.
Primii 51 de castigatori extrasi vor beneficia de premii dupa cum urmeaza: 1-50
inclusiv cate un produs Sampon si gel de dus 2 in 1 cu masline si bambus BIO
Krauter®, cod: 4050, iar al 51-lea extras un iPhone X.
Castigatorii campaniei vor fi afisati pe site-ul oficial al companiei www.life-care.com
si pe pagina de concurs https://cumaratafericireata.ro/
Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte bunuri/servicii.
Castigatorii campaniei vor beneficia de premiu cel mai tarziu in data de 31
Ianuarie 2018.
SECŢIUNEA 6
Comisia de validare câştigătorilor şi acordare a premiilor
Comisia este formată din trei membri desemnaţi de conducerea organizatorului.
În situaţia în care unul dintre membrii comisiei este în imposibilitate de a-şi exercita
atribuţiile, acesta este înlocuit cu un membru desemnat de ceilalţi doi membri. În
situaţia în care doi sau toţi membrii comisiei sunt în imposibilitate de a-şi exercita
atribuţiile, conducerea organizatorului va numi o nouă comisie. Toate deciziile
comisiei se iau cu majoritatea voturilor membrilor. Orice situaţie/problemă care
apare în cursul desfăşurării campaniei este soluţionată de către comisie.
SECŢIUNEA 7
Diverse
SC Life Care Corp SRL îşi asumă în exclusivitate responsabilitatea pentru modul de
desfăşurare a campaniei, precum şi pentru premiile acordate şi modalitatea de
atribuire a acestora.

SECŢIUNEA 8
Dispoziţii finale
Participantul la campanie acceptă să se conformeze acestui regulament. Acordarea
premiilor reprezintă singura obligaţie a organizatorilor. Validarea şi acordarea
premiilor se va face conform prezentului Regulament şi modul în care campania se
organizează şi desfăşoară este stabilit în exclusivitate de organizator. O dată cu
primirea premiului, participantul câştigător declară în mod liber, expres şi neechivoc
că nu are niciun fel de pretenţii, de nici o natură şi nu va avea nici în viitor, faţă de
organizator. Castigatorul desemnat beneficiaza de premiul castigat in baza unui act
de identitate (carte de identitate/buletin de identitate) aflat in termenul de
valabilitate.
Prezentul regulament a fost autentificat de notarul public.
Organizator:
SC LIFE CARE CORP SRL
Administrator,
Danut Onetiu
Prin imputernicit,
Gheorghe Buliga

