Regulamentul concursului
Concursul se derulează în perioada 31 august – 15 septembrie 2012 (inclusiv).
Consult Invest Grup, cu sediul pe A.Panu nr 50, Iasi, ofera pe blogul personal
www.blog.vinpremium.ro o sticla de vin din productia CRAMEI NATURA si anume cupajul
demisec Cabernet Sauvignon – Feteasca Neagra.
Au dreptul sa participe toate persoanele fizice cu varsta de peste 18 ani si cu domiciliul/resedinta
in Romania. Participarea la concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si
neechivoca a prezentului Regulament. Nu vor avea drept de participare angajatii Consult Invest
Grup, precum si rudele de gradul intai ale acestora.
In perioada 31 august – 15 septembrie 2012 (inclusiv), participantii la concurs trebuie sa lase un
comentariu la articolul care anunta concursul in care sa povesteasca la ce fel de mancare ar servi
acest cupaj, care cred ca este cea mai buna combinatie pentru acest vin rosu demisec. Daca ne
spun si reteta culinara pentru acel fel de mancare, vor primi 2 inscrieri in loc de una singura, deci
2 numere de participare la concurs. De asemenea trebuie sa dea Like paginii de facebook a
blogului VinPremium.
Premiile vor fi oferite cu conditia ca raspunsul sa fie unul original, nu copiat, si scris corect.
Sticla de vin nu va putea fi schimbata cu contravaloarea ei in bani sau alte servicii.
Castigatorul concursului va fi ales de reprezentantii Consult Invest Grup – va castiga povestirea
cea mai creativa, originala si care respecta conditiile impuse.
Sponsorul se obliga sa livreze premiul castigatorului in termen de maxim 2 luni.
Sponsorul va acorda premiul numai acelei persoane ale carei date sunt trimise la concurs, in
conformitate cu prevederile prezentului regulament.
Organizatorul nu are obligatia de a purta corespondenta privitoare la solicitarile necastigatoare.
Participarea la acest concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului
regulament.
Organizatorul nu-si asuma nicio responsabilitate cu privire la calitatea produselor ce vor fi
primite drept premiu.
In cazul unor litigii aparute intre organizatorii promotei si participantii la aceasta, vor fi
solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile
implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantei.

