Regulamentul concursului „Castiga vin premium La Cetate Sauvignon Blanc!” organizata
de VinPremium.ro

Concursul se derulează în perioada 18 septembrie – 30 noiembrie (inclusiv)
Consult Invest Grup, cu sediul pe A.Panu nr 50, Iasi, ofera pe blogul personal o sticla de vin
premium La Cetate Sauvignon Blanc de la Crama Oprisor.
Au dreptul sa participe toate persoanele fizice 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 18 septembrie – 30 noiembrie (inclusiv), participantii la concurs trebuie sa dea Like
paginilor de Facebook VinPremium.ro si sa lase un comentariu la articolul care anunta concursul
in care sa povesteasca ce sortiment de vin Crama Oprisor ar alege pentru o seara cu persoane
dragi si de ce ar face aceasta alegere.
Vor fi 3 castigatori: premiul I primeste 3 sticle de vin, premiul II 2 sticle iar premiul III o sticla.
Castigator premiul I va fi ales de catre sponsor si va fi cel mai creativ si inspirat comentariu.
Castigator premiul II va fi ales de catre sponsor si va fi ales cel mai original comentariu.
Castigator premiul III va fi ales din restul de participant, prin tragere la sorti, sistemul
random.org. Castigatorul va fi anuntat pe adresa de e-mail oferita, cat si pe blogul
www.blog.vinpremium.ro.
Sponsorul se obliga sa livreze sticla de vin castigatorului in termen de maxim 2 luni. Sponsorul
va acorda sticlele de vin 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.

