REGULAMENTUL OFICIAL
AL CAMPANIEI PUBLICITARE "PROFI TE PREMIAZĂ"
SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

Campania publicitară "Profi te premiază " (denumită în cele ce urmează "Campania") este organizată şi
desfăşurată de S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. o societate comercială din România, cu sediul în
Timişoara, Calea Sever Bocu nr.31, judeţ Timiş, înregistrată la ORC Timiş cu nr. J35/239/1999, cod de
înregistrare fiscală RO 11607939, reprezentată prin administrator Musial Pawel Bonawentura
(denumită în cele ce urmează "Organizatorul").
Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România prin
publicarea pe site-ul web www.profi.ro şi sub formă tiparită în toate magazinele Profi, sau la sediul
Organizatorului situat în Timişoara, CaleaSever Bocu nr. 31, judeţ Timiş.
Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului oficial al
Campaniei, potrivit celor menţionate mai jos ("Regulamentul Oficial").
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca
astfel de modificări să intre în vigoare numai după aducerea acestora la cunostinţa publicului.

SECŢIUNEA 2. ZONA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI
2.1.

Campania este organizată şi se desfăşoară în toate magazinele Profi ale Organizatorului (126
magazine, operaţionale la data de 01.08.2012, menţionate în Anexa nr. 1 la prezentul regulament)

SECŢIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI
3.1.
3.2.

Campania publicitară se va desfăşura în perioada 13 august 2012 - 15 noiembrie 2012, inclusiv.
Campania se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derulării acesteia, dar
nu înainte de a modifica prezentul Regulament Oficial şi de a anunţa acest lucru public pe site-ul
www.profi.ro. şi/sau în magazinele participante.

SECŢIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
4.1.

4.2.

La campania „Profi te premiază” poate participa orice persoană fizică, cu domiciliul sau reşedinţa în
România care are vârsta de 18 ani împliniţi şi care achiziţionează produse din reţeaua magazinelor
Profi.
Nu au dreptul să participe salariaţii societăţii S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L., împuterniciţii, succesorii
legali şi mandatariisalariaţilor societăţii S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L., , angajatii firmelor de pază,
curăţenie care activează în cadrul magazinelor Profi, ai agenţiilor şi firmelor implicate în organizarea
şi desfaşurarea campaniei publicitare, promoterii şi merchandiserii, cât şi rudele şi afinii acestora de
până la gradul II (doi).

SECŢIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI
5.1.

Fiecare client care achiziţionează produse din magazinele PROFI va primi pentru fiecare bon fiscal de
cumpărături un număr de 10 puncte, indiferent de valoarea bonului. Participanţii la campanie pot
acumula puncte suplimentare, respectiv 300, 150 sau 50 puncte, cumpărând produsele partenerilor
campaniei, semnalizate corespunzător la raft (Anexa 2). Organizatorul îşi rezervă dreptul de a stabili
numărul acestor produse pentru fiecare magazin în parte, în funcţie de gradul de adresabilitate şi de

Regulamentul Oficial al Campaniei Publicitare "Profi te premiaza"

1

5.2.

5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

5.7.

5.8.

alte criterii interne. Campania se va derula în limita stocului de produse disponibile în fiecare
magazin.
La fiecare cumpărătură, consumatorul primeşte pe lângă bonul fiscal aferent cumpărăturilor
efectuate, un bon nefiscal pe care sunt evidenţiate punctele achiziţionate. Pe acest bon nefiscal se
completează numele şcolii cu clasele I-VIII căreia participantul doreşte să-i acorde punctele
achiziţionate. Bonul completat se va introduce în urna situată lângă casa de marcat, în scopul
cumulării de puncte pentru clasamentul final.
Clienţii pot acorda puncte oricărei şcoli cu clasele I-VIII din România, indiferent de magazinul în
care au facut cumpărăturile
Lista informativăa şcolilor care participă la Campania „Profi te premiază” se găseşte în anexa nr 3 a
prezentului Regulament şi pe site-ul www.profi.ro.
La finalul campaniei, în fiecare magazin se va întocmi un clasament, şcoala care va cumula cele mai
multe puncte, va obţine locul 1, următoarea clasată va obţine locul 2.
Pe parcursul campaniei, se vor întocmi clasamente intermediare care vor fi afişate pe site-ul
Organizatorului şi în magazinele participante, iar, la sfârşitul campaniei, se va întocmi un clasament
final în urma căruia şcolile clasate pe locul I la nivelul fiecăruia din cele 126 de magazine PROFI va
primi, fiecare, câte 1 (un) server şi 15 (cincisprezece) notebook-uri, iar şcolile clasate pe locul II, vor
primi câte 1 (un) videoproiector fiecare.
La finalul Campaniei, Organizatorul va acorda şcolilor care au cumulat cele mai multe puncte
conform clasamentului întocmit pentru fiecare magazin participant, bunurile indicate la Secţiunea
nr. 6 din prezentul Regulament. În acest sens, Organizatorul va încheia cu fiecare şcoală desemnată
câştigătoare câte un contract de sponsorizare având ca obiect aceste bunuri.
Se acorda puncte valide numai pentru bonurile fiscale eliberate in perioada de derulare a Campaniei
de către oricare dintre Magazinele PROFI participante, şi în baza cărora s-au eliberat bonuri
nefiscale.

SECŢIUNEA 6. BUNURILE ACORDATE ÎN CADRUL CAMPANIEI
6.1.

6.2.

6.3.

La sfârşitul Campaniei, în urma “voturilor” acordate de Participanţi prin completarea şi depunerea în
urnă a bonurilor nefiscale eliberate ca urmare a cumpărăturilor efectuate în magazinele Profi, pentru
fiecare magazin participant Organizatorul va întocmi un clasament care va cuprinde denumirea
şcolilor şi numărul de puncte obţinute de fiecare dintre ele.
În fiecare din cele 126 magazine participante la Campanie, şcoala care va acumula cel mai mare număr
de puncte va primi premiul I, iar următoarea şcoală clasată va primi premiul II. Aceleiaşi şcoli nu-i pot
fi acordate mai mult de un pachet de bunuri astfel cum sunt mai sus menţionate.
În cadrul Campaniei se vor acorda câte 126 premii I şi câte 126 premii II, astfel:
Bunuri
Premiul I
Laptop Asus P53E-SO174D
Geanta laptop TBC002EU
Netbook: ASUS X101CH
Platinet husa notebook
Router D-Link DIR-600
Sweex Notebook Optical Mouse USB

Cantitate (buc.)

1
1
15
15
1
16

Premiul II
Videoproiector: Benq MS500+

6.4

1

Valoarea totală a premiilor este de 2.110.569,27lei (tva inclus)
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SECŢIUNEA 7. PROCEDURA PENTRU VALIDAREA ŞI ACORDAREA BUNURILOR
7.1.
7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

Bunurile se vor acorda în baza clasamentului final stabilit în urma numărării punctelor cumulate
pentru fiecare şcoală. Clasamentul final se va întocmi în termen de 7 zile de la finalizarea Campaniei.
Fiecare participant poate acorda punctele achiziţionate oricărei şcoli cu clasele I-VIII din România,
indiferent de magazinul PROFI în care face cumpărăturile. Listele de şcoli afişate în magazinele Profi
şi pe www.profi.ro sunt cu titlu informativ.
În cazul în care 2 sau mai multe şcoli cumulează acelaşi număr de puncte în aceeaşi locaţie,
departajarea se va face prin numărarea bonurilor nefiscale obţinute de fiecare şcoală, şcoala
câştigătoare fiind aceea care a acumulat un număr mai mare de bonuri nefiscale.
În cazul în care aceeaşi şcoală se clasifică pe locul 1 într-o locaţie şi pe locul 2 în altă locaţie, va fi
considerată câştigătoare în locaţia în care s-a clasat pe locul 1, iar în locaţia în care s-a clasat pe locul 2
va fi premiată şcoala clasată iniţial pe locul următor (locul 3 devine locul 2). Dacă aceeaşi şcoală s-a
clasat pe locul 2 într-o locaţie şi pe locul 3 în altă locaţie, va fi considerată câştigătoare în locaţia în care
s-a clasat pe locul 2.
În cazul în care aceeaşi şcoală se clasifică pe acelaşi loc în mai multe locaţii, va fi desemnată
câştigătoare în locaţia în care cumulează numărul mai mare de puncte; în celelalte locaţii pe primele 2
locuri urcă, în ordine, şcolile plasate iniţial pe locurile următoare, respectând regulile de mai sus.
Înmânarea bunurilor se va face între 1 decembrie 2012- 01 martie 2013, in baza unui Proces Verbal de
predare primire (în care se vor menţiona: datele de identificare ale şcolii câştigătoare, precum şi ale
reprezentantului legal).
Nu se permite acordarea contravalorii în bani a bunurilor oferite în cadrul Campaniei sau schimbarea
parametrilor/caracteristicilor acestora.

SECŢIUNEA 8. RĂSPUNDERE
8.1.

Prin participarea la Campanie, participantul declară pe propria răspundere că a luat la cunoştinţă, şi
este de acord cu, următoarele:
a) Participantul este singur răspunzător pentru orice declaraţie neconformă cu realitatea;
b) Participantul declară că nu suferă de afecţiuni fizice sau psihice care să-i afecteze
discernământul

SECŢIUNEA 9. ÎNCETAREA ŞI ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI ÎNAINTE DE TERMEN
9.1. Campania va putea înceta sau poate fi întreruptă doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a
Organizatorului, decizie ce va fi anunţată public şi care va respecta prevederile legale. Prin aducerea la
cunoştinţa publicului a unei astfel de decizii, campania va înceta/se va întrerupe de drept şi nicio parte
interesată nu va putea avea temei pentru a pretinde continuarea acesteia sau orice fel de despăgubiri.
9.2. Încetarea sau întreruperea campaniei din motivele indicate mai sus determină încetarea obligaţiilor
născute în sarcina Organizatorului în raporturile cu participanţii.
9.3. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudare a campaniei,
abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea şi
desfăşurarea campaniei, inclusiv de a modifica procedura de desfăşurare a campaniei.

SECŢIUNEA 10. LITIGII
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Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezenta Campanie 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 de la sediul Organizatorului.
SECŢIUNEA 11. REGULAMENTUL OFICIAL
Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti participanţii la sediul Organizatorului şi la următoarea
adresă de Internet: www.profi.ro.
Prin participarea la această Campanie, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor
prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial.

Organizator,
S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.
Prin administrator
Musial Pawel Bonawentura
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