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Regulamentul campaniei  
„Straluciti cu Jasmin la nunta voastra” 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI 

Organizatorul campaniei „Straluciti cu Jasmin la nunta voastra” este SC YSM SOFIA & SABRI SRL cu sediul in 
Timisoara, Str. Augustin Pacha nr. 1, inregistrata la ORC cu nr. J 35/925/2014 / CUI: RO 33023264, avand 
cont bancar nr. RO36 UGBI 0000 0920 21067RON deschis GARANTI BANK Timisoara, reprezentata prin 
Ozdemir Mehmet, in calitate de Administrator, numita in continuare „Organizatorul”.  

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (in cele ce urmeaza 
"Regulamentul"), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica 
Regulamentul pe parcursul desfasurarii campaniei, avand obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in 
aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel 
putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare. 

SECTIUNEA 2. DURATA CAMPANIEI 

Campania „Straluciti cu Jasmin la nunta voastra” se desfasoara in perioada 23.02.2018 - 25.02.2018, iar 
desemnarea aleatorie a castigatorului va avea loc in data de 28.02.2018. 

SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI 

Campania este organizata si se desfasoara pe tot teritoriul Romaniei, in conformitate cu prevederile 
prezentului Regulament. 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE 

Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice, cu varsta peste 18 ani, cu domiciliul/resedinta in 
Romania, care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament (denumiti in continuare 
„Participanti”). 

Nu sunt eligibili a participa la Campanie angajatii Organizatorului sau a Partenerului si nici membrii 
familiilor tuturor acestora: sotii/sotiile ori rudele de gradul intai. 

Prin participarea la Campanie, Participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi 
exprima acordul in privinta acestora, participarea la aceasta Campanie implicand obligativitatea respectarii 
prevederilor prezentului Regulament. 

SECTIUNEA 5. PREMIUL CAMPANIEI 
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Premiul oferit in cadrul campaniei este un lant cu pandantiv din aur de 18k cu diamante din colectia 
Bijuteriei Jasmin. 

Premiul este oferit de Organizator si nu poate fi schimbat in contravaloarea sa in bani. 

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI 

In Campanie vor fi inscrisi ca participanti toti cei care vor achizitiona un produs de la Bijuteria Jasmin in 
cadrul evenimentului Targul Ghidul Miresei desfasurat intre 23.02.2018 - 25.02.2018 in municipiul 
Bucuresti la Complexul Romexpo. Castigatorul va fi ales aleatoriu dintre toti participantii, cu ajutorul site-
ului random.org. 

SECTIUNEA 7. ANUNTAREA CASTIGATORULUI PREMIULUI SI TRIMITEREA PREMIULUI 

Numele castigatorului va fi publicat in cadrul site-ului www.verighetejasmin.ro si pe pagina de Facebook a 
Bijuteriei Jasmin - www.facebook.com/verighetejasmin si va fi contactat prin email in zilele urmatoare 
pentru revendicarea premiilor. 

Desemnarea castigatorului va avea loc in 28.02.2018 in mod aleatoriu. 

Castigatorul va avea la dispozitie 7 zile calendaristice pentru a revendica premiile, dupa aceasta perioada 
se va desemna in mod aleatoriu alt castigator. 

SECTIUNEA 8. CONFIDENTIALITATEA DATELOR SI FORTA MAJORA  

Numele si prenumele castigatorului, precum si premiul castigat in cadrul Campaniei vor fi facute publice 
conform legislatiei in vigoare. Prin participarea la Campanie, participantii confirma cunoasterea 
prevederilor Regulamentului oficial si isi exprima acordul in privinta acestora si cu privire la includerea 
datelor personale in baza de date a Organizatorului in scopul participarii la aceasta Campanie. 

Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si 
continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale 
pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul daca invoca forta 
majora este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile 
lucratoare de la aparitia cazului de forta majora. 
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