REGULAMENT CONCURS „Machiaj profesional”

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR
Organizatorul concursului cu premii „Machiaj profesional” este SC Preţul Zilei SRL, cu sediul în
Braşov, str. Lucian Blaga 8A, CUI RO 14812016. Respectarea regulilor din prezentul document este
obligatorie pentru toţi participanţii. Prin înscrierea la concurs, participantul declară expres că a citit, a
înţeles şi este de acord cu termenii şi condiţiile prezentului Regulament.
Regulamentul oficial este adus la cunoştinţa publicului pe site-ul www.metropola.info şi este
disponibil şi la sediul SC Preţul Zilei SRL. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau
schimba regulamentul, dar nu înainte de a anunţa public participanţii.

SECŢIUNEA 2. DURATA CONCURSULUI
Concursul „Machiaj profesional” se desfăşoară în perioada 13 noiembrie – 7 decembrie 2017, pe
pagina de Facebook: https://www.facebook.com/revistametropolabrasov/
În perioada 13 noiembrie – 7 decembrie 2017, vă invităm să dați Like la pagina de Facebook a
revistei Metropola @RevistaMetropolaRomania, să dați Like la pagina de Facebook a make-up
artistului @andreeafarkasmakeupartist și Share public la postare, pentru a intra în concurs.
Câştigătorul va fi ales folosind site-ul random.org.

SECŢIUNEA 3. PREMIILE ŞI MODALITATEA DE ACORDARE
Premiul constă în acordarea unui Voucher valabil pentru un machiaj profesional. După extragere,
câștigătorul trebuie să îşi ridice voucherul de la sediul SC PRETUL ZILEI SRL, situat pe strada Lucian
Blaga, nr 8A. Programarea pentru machiaj se face doar de către make up artist.
Tragerea la sorţi va avea loc în data de 8 decembrie 2017.

Premiul/voucher-ul se ridică personal de la sediul SC Preţul Zilei SRL, in maxim 7 zile calendaristice,
respectiv până la data de 15 decembrie 2017.
În cazul în care câştigătorul nu confirmă datele de contact sau renunţă la premiu, SC Preţul Zilei SRL
îşi rezervă dreptul de a oferi premiul unui alt participant la concurs.
Numele câştigătorilor concursului vor fi anunţate pe pagina de Facebook:
https://www.facebook.com/revistametropolabrasov/
SECŢIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
Concursul este deschis tuturor participanţilor rezidenţi în România, cu excepţia angajaţilor SC Preţul
Zilei SRL .

SECŢIUNEA 5. CONFIDENŢIALITATEA DATELOR
SC Preţul Zilei SRL va păstra confidenţialitatea tuturor datelor celor înscrişi la concurs. Datele
acestora pot fi folosite însă în campanii proprii de promovare şi publicitate.
SECŢIUNEA 6. REGULAMENTUL CONCURSULUI
Regulamentul concursului este disponibil în mod gratuit pe site-ul www.metropola.info şi poate fi
consultat şi în forma tipărită la sediul SC Preţul Zilei SRL, între orele 9:00 – 17:00, de luni până vineri.
Regulament întocmit în data de10 noiembrie 2017.

