REGULAMENT CONCURS BIFE-SIM 2018
SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR
ASOCIATIA PRODUCATORILOR DE MOBILA DIN ROMANIA, cu sediul social în Bucuresti,
010011 sector 1, str. Academiei Nr. 7 mezanin, cam. 8 –12, Tel/Fax : 021.315.51.42 ;
021.315.51.47.
In calitate de organizator al concursului desfasurat cu ocazia BIFE-SIM 2018.
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.
Decizia de derulare a concursului, conform regulilor stabilite prin prezentul Regulament, este
finală si obligatorie pentru participanti.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau schimba regulamentul, dar nu înainte de a
anunţa public participanţii.
SECTIUNEA 2. LOCUL DE DESFĂSURARE
Concursul de va desfasura in incinta Centrului Expozitional ROMEXPO, in zona special
amenajata TOMBOLA BIFE-SIM 2018.
SECTIUNEA 3. DURATA CONCURSULUI
Concursul va fi lansat la data de 12 septembrie 2018, ora 10:00 si se va desfăsura până la data
de 16 septembrie 2018, ora 13:00, pe teritoriul României. Concursul se va desfăsura în
conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
Câstigătorii vor fi desemnaţi prin extragerea talonului de tombola din urna amplasata in zona de
desfasurare a concursului – TOMBOLA BIFE-SIM 2018.
Se va valida ca talon castigator acel talon extras din urna care are toate campurile
completate, inclusiv bifa pentru acordul prelucrarii datelor cu caracter personal pentru
Tombola Vizitatorului BIFE-SIM 2018.
SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
La acest concurs pot participa toate persoanele fizice cu cetătenie română, dar care, obligatoriu,
au achizitionat un bilet de intrare la BIFE-SIM 2018 si il prezinta la zona TOMBOLA BIFE-SIM
2018, primind in schimb talonul de tombola spre completare.
La prezentul concurs pot participa toate persoanele fizice, descrise mai sus, cu exceptia
angajatilor organizatorului acestui concurs, ai agentiilor si furnizorilor implicati în acest concurs,
precum si a rudelor de gradul I (copii si părinti) si sotului/sotiei celor mentionati mai sus.
SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI
 pot participa doar cei care au achizitionat un bilet de intrare la BIFE-SIM 2018;
 doar in schimbul acestui bilet, primesc talonul de tombola pe care il completeaza si il
depun in urna;
 este obligatorie completarea tuturor campurilor din talon, inclusiv bifa privind prelucrarea
datelor cu caracter personal in scopul Tombolei Vizitatorului BIFE-SIM 2018
 este obligatoriu pastrarea biletului decupabil pentru ridicarea premiului




taloanele de tombola pot fi completate si depuse in urna in intervalul: 12 septembrie, ora
10 – 16 septembrie, ora 13:00
tragerea la sorti se va face in data de 16 septembrie, incepand cu ora 14:00

SECŢIUNEA 6. PREMIILE SI MODALITATEA DE ACORDARE
În data de 16 septembrie 2018 va fi ales câstigătorul concursului, prin tragere la sorti (extragere
talon castigator din urna), incepand cu ora 14:00.
Pentru a intra în posesia premiilor, castigatorii trebuie sa se prezinte la ROMEXPO, B-dul
Expozitiei nr. 4, intrarea sediu poarta B, receptie, telefon: 021.207.70.00 interior 1084, mobil:
0758837724, incepand cu data de 17 septembrie 2018, in intervalul orar 9 – 16:00. Castigatorii
trebuie sa prezinte biletul decupabil pentru validare si ridicarea premiului.
Nu se ofera contravaloarea in bani a produselor castigate in cadrul acestui concurs. Produsul
castigat se va preda castigatorului in baza unui proces verbal de predare-primire.
Castigatorii concursului vor fi contactati prin telefon, la numarul completat in talonul de tombola.
În cazul în care unul sau mai mulţi câştigători renunţă la premiu/premii, premiul/premiile
se vor restitui firmei/firmelor expozante care au oferit produsele pentru tombola.
Numele câştigătorilor concursului vor fi anunţate pe pagina de Facebook BIFE-SIM.
SECŢIUNEA 7. CONFIDENTIALITATEA DATELOR
Prin bifarea primei casete din talonul de participare, bifa care este obligatorie pentru
participarea la tombola, Romexpo poate folosi datele cu caracter personal completate de
participanti doar pentru Tombola Vizitatorului BIFE-SIM 2018.
Prin bifarea celei de-a doua casta din talonul de participare, bifa care este optionala,
Romexpo poate folosi datele cu caracter personal completate de participanti in scop de
marketing si informati de la targurile BIFE-SIM si MOBILA EXPO.
SECŢIUNEA 7. REGULAMENTUL CONCURSULUI
Regulamentul concursului este disponibil pe pagina de facebook BIFE-SIM si pe site-ul
www.bife-sim.ro
Regulament întocmit în data de 28.08.2018.

