REGULAMENT OFICIAL
pentru desfăşurarea
Campaniei “Descoperă România FERICITĂ!”

Cadrul legal
Prezentul regulament este în conformitate cu prevederile O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor
și serviciilor pe piață și cu Legea 677/2001 privind protecția datelor cu caracter personal.
SECŢIUNEA 1
Organizatorul şi perioada desfăşurării Campaniei
Organizatorul campaniei este SC Life Care Corp SRL, cu sediul în loc. Chișoda, DN 59, Km 8 + 550 m stânga,
com. Giroc, Jud. Timiș, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J35/1827/2005, CUI RO17639166,
operator prelucrare date cu caracter personal înregistrat sub numărul 10179/2008, la A.N.S.P.D.C.P.
Campania se desfăşoară în perioada 03.09.2018 – 11.12.2018 inclusiv.
SECŢIUNEA 2
Participanţii la campanie
Pot participa la Campania “Descoperă România FERICITĂ!” toti Partenerii sau clientii din rețeaua Life Care din
România, persoane fizice sau juridice, ce respectă Codul Etic si respecta conditiile din prezentul regulament.
Nu pot participa angajații companiei, rudele și afinii acestora pană la gradul III inclusiv.
SECŢIUNEA 3
Premiile
Premiile campaniei “Descoperă România FERICITĂ!” constau în:
 99 produse Life Care acordate astfel:
o Luni - 4046 Krauter Crema cu extract de Melc
o Marti - 764 Life Impulse Vitamina C1000mg
o Miercuri - 9388 Detergent vase Biohaus® cu aroma de trandafir salbatic si roinita
o Joi - 4454 Gel antiinflamator cu Gheara dracului si plante BIO Krauter
o Vineri - 4483 Gel antireumatic Puterea Ursului cu plante BIO Krauter
o Sâmbătă - 4458 Magic Roll cu plante BIO Krauter
o Duminică – premiu special - 13 pachete Life Care in fiecare duminica (9/16/23/30
septembrie, 7/14/21/28 octombrie, 4/11/18/25 noiembrie si 2 decembrie), dupa
cum urmeaza:
 Pachet de Slabire - cod 7019,
 Pachet Detoxifiere - cod 4601,
 Pachet Anticelulitic - cod 4233,
 Pachet Energizare - cod 7025,
 Pachet Smoothie MANIA by Life Care® - cod 7031,
 Filtru portabil pentru hidrogenarea apei - Super Water - cod 1001
 Kit-ul Kräuter® AromaTherapie cu diffuser alb - cod 4613
 Biotissima® Beauty Expert Kit - cod 21196,
 Pachet TRIO Rennesence Biotissima -cod 21234 (21215,21216,21219)
 Pachet ingrijirea casei HOME CARE - cod 3134,
 Pachet sanatate si imunitate HEALTH CARE - cod 3135,
 Pachet mamici si bebelusi BABY CARE - cod 3136,
 Pachet frumusete si ingrijire corporala PERSONAL CARE - cod 3137

Premiul special va fi anuntat saptamanal (zi lucratoare) pe pagina campaniei si pe pagina oficiala de
Facebook Life Care. Se va oferi in mod aleatoriu, cate unul in fiecare saptamana, nu in ordinea prezentata
mai sus.
 O excursie pentru 2 persoane în România, Hotel de 5 stele si bani de cheltuiala.
o Locatia urmeaza sa fie stabilita si comunicata pana cel tarziu 20.12.2018.
o Transportul nu este asigurat de catre SC Life Care Corp SRL.
o Data excursie o vom agrea in functie de disponibilitatea castigatorului si a hotelului
in perioada 1 ianuarie – 31 matrtie 2018.
Premile vor fi acordate pentru 100 de persoane eligibile din cadrul concursului, desemnarea câștigătorilor
realizându-se conform condițiilor de calificare și premiere menționate mai jos.
Valoarea totala si unitara a premiilor este prevazuta in anexa prezentului regulament.
SECŢIUNEA 4
Organizarea şi desfăşurarea campaniei
Campania “Descoperă România FERICITĂ!”
La 100 de ani de la Marea Unire, sarbătorim cu 100 de ZILE, 100 de PREMII, 100 de CÂȘTIGĂTORI!
Campania se va desfăşura în perioada 03.09.2018 – 11.12.2018 inclusiv.
Campania are 3 secțiuni dupa cum urmează:
1. Produse Life Care, cate unul pe zi de luni pana sambata (conform celor mentionate la sectiunea 3)
 Pentru a fi eligibil si a participa la campanie la sectiunea 1, participantii trebuie sa fie
parteneri sau clienti Life Care din Romania si sa plaseze o comanda minima (valoare de plata
120 lei)
 Dupa validarea comenzii partenerul, respectiv clientul dupa caz, intra automat in tragerea la
sorti si are posibilitatea de a castiga produsul aferent zilei in care a plasat comanda.
 Extragerile vor avea loc in fiecare zi de Miercuri aferenta saptamanii anterioare plasarii
comenzii, iar castigatorii vor fi afisati pe pagina campaniei si pe pagina oficiala Facebook
Life Care
 Produsul castigat va fi expediat in saptamana ulterioara plasarii comenzii
2. Premiu Special – un pachet Life Care (conform celor mentionate la sectiunea 3), in numar total de 13,
aferente fiecarei zi de Duminica (exceptand data de 09. 12.2018) va fi ales aleatoriu din cele 13
mentionate la SECTIUNEA 3 a prezentului Regulament, si va fi anuntat saptamanal pe pagina
campaniei si pe pagina oficiala de Facebook Life Care
 Pentru a fi eligibil si a participa la campanie la sectiunea 2, participantii trebuie sa
indeplineasca simultan urmatoarele conditii:
o sa fie parteneri sau clienti Life Care din Romania si sa plaseze o comanda minima
(valoare de plata 120 lei) Duminica.
o trebuie sa scrie pe pagina personala de Facebook tot in Duminica plasarii comenzii,
prin intermediul unei postari, DE CE este România FERICITĂ? si sa foloseasca
hastag-ul - #romaniafericita si tag Life Care ( @Life Care, aferent paginii oficiale
de Facebook https://www.facebook.com/LIFECAREROMANIA )
 Partenerul sau clientul intra automat in tragerea la sorti si are posibilitatea de a castiga
premiul special alocat zilei de duminica in care el a plasat comanda. Extragerea va avea loc
in fiecare zi de Miercuri aferenta saptamanii anterioare plasarii comenzii, iar castigatorul

trebuie sa furnizeze in maxim 48 de ore codul de partener Life Care pentru validarea interna
a comenzii de duminica. El va fi contactat pe Facebook prin mesaj privat.
o In cazul in care nu raspunde sau nu indeplineste conditiile mentionate mai sus, se
trece automat la urmatorul extras.
 Dupa validarea comenzii si a postarii pe Facebook impreua cu hastagul si tag-ul mentionate
mai sus, castigatorii vor fi afisati pe pagina campaniei si pe pagina oficiala Facebook Life
Care (https://www.facebook.com/LIFECAREROMANIA )
 Pachetul castigat va fi expediat in saptamana ulterioara contactarii.
3. Marele Premiu – o excursie pentru 2 persoane în România, la un Hotel de 5 stele si bani de cheltuiala
 Pentru a fi eligibil si a participa la campanie la sectiunea 3, participantii trebuie sa fie
parteneri sau clienti Life Care din Romania, sa fie activi in fiecare luna a campaniei, adica sa
plaseze lunar cel putin o comanda minima (valoare de plata 120 lei) in perioada campaniei –
03.09.2018 – 11.12.2018 – adica in lunile septembrie, octombrie, noiembrie si decembrie pana
in 11.12 inclusiv.
 In tragerea la sorti intra toate comenzile plasate in in perioada 03.09.2018 – 11.12.2018, daca
sunt respectate toate punctele mentionate mai sus.
 Extragerile vor avea loc in data de 13.12.2018, iar castigatorul va fi afisat pe pagina
campaniei si pe pagina oficiala Facebook Life Care

Câştigătorii CAMPANIEI:
Câștigătorii premiilor Campaniei, desemnați conform prezentului Regulament Oficial sunt singurii beneficiari
ai premiilor atribuite și nu pot ceda drepturile asupra premiilor câștigate unor alte persoane.

SECŢIUNEA 5
Comisia de validare a câştigătorilor şi acordare a 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.
Castigatorii campaniei vor fi afisati pe pagina oficiala de Facebook a companiei si pe pagina de concurs
Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte bunuri/servicii.

SECŢIUNEA 7
Protectia datelor personale
Prelucrarea datelor cu caracter personal ale participantilor la campanie se face exclusiv in scopul campaniei
(acordarea premiilor si livrarea acestora) in conformitate cu Legea nr. 677/2001 si Regulamentul (UE)
2016/679, in conditiile prevazute pe site-ul Life Care www.life-care.com la sectiunea Termeni si conditii.

SECŢIUNEA 6
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.

TAXE si IMPOZITE
Organizatorul nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de
premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din
campanii, impozit pe care Organizatorul este obligat sa il calculeze, potrivit premiilor pe care fiecare dintre
acestia le ofera si a caror valoare a o suporta, sa il retina si sa il vireze la bugetul de stat conform
prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal .
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. Câștigătorul
desemnat beneficiază de premiul câștigat în baza unui act de identitate (carte de identitate/buletin de
identitate) aflat în termenul de valabilitate.
Prezentul regulament a fost autentificat de notarul public.
Organizator:
SC LIFE CARE CORP SRL

Administrator,
S.C. Life Care Corp SRL, prin dl. Gabriel Dumitru, reprezentant permanent al administratorului, S.C. Trendmark
S.R.L

Prin împuternicit,
Gheorghe Buliga

