
  

REGULAMENTUL CONCURSULUI  

„Expert in telemea!” organizat de S.C. OLYMPUS DAIRY INDUSTRY S.A. in perioada:  

17.12.2012 – 7.1.2013 

  

Art. 1. Organizatorul 

  

Organizatorul Concursului „Expert in telemea! „este S.C. Fabrica de lapte Brasov S.A.cu sediul in 

Baraolt, jud. Covasna, str. Apei, nr. 109, cu numar de ordine in Registrul Comertului J14/144/1999, 

cod de inregistrare fiscala RO123452767 prin reprezentantii sai legali, denumita in continuar 

„Organizator” sau „OLYMPUS DAIRY INDUSTRY”, denumita in continuare „Organizator” sau 

„SC Fabrica de lapte Brasov”.  

  

Concursul se deruleaza prin intermediul agentiei  SC.  Frank  Communication SRL, cu sediul in  

Bucuresti, str. Caderea Bastiliei, nr. 64, et. 6, sector 1,  inregistrata la Registrul Comertului sub nr.  

J40/15388/2008,  Cod  Unic  de  Inregistrare RO 23446460,   in  calitate de Agentie imputernicita, 

desfasurand activitati legate de regulamentul campaniei, gestionarea si  integrarea canalelor campaniei, 

contactarea castigatorilor si inmanarea premiilor, denumita in cele ce urmeaza  „Agentia”. 

Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament care este obligatoriu pentru 

toti participantii, denumit in cele ce urmeaza „Regulamentul”. 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica Regulamentul oficial , completarea 

urmand sa fie adusa la cunostiinta publica in modalitatile prevazute la Art.3. 

  

Art.2. Durata si locul de desfasurare a Concursului 

  

Concursul se desfasoara in perioada 17.12.2012 incepand cu ora 12:00:00 si inceteaza pe data de 

7.01.2013 la ora 11:59:59. Concursul este organizat si se va  desfasura pe intreg teritoriul Romaniei. 

  

Art. 3. Regulamentul oficial al Concursului 

  

Regulamentul oficial al Concursului este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga 

durata a concursului, in format electronic, prin accesarea http://www.facebook.com/OlympusDairy 

• Concursul poate fi mediatizat in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor 

materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor 

fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a 

suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Concursului, cu conditia instiintarii prealabile a 

participantilor. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in 

acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe 

http://www.facebook.com/OlympusDairy. 

  

Art. 4. Drept de participare 

  

Concursul este deschis oricarei persoane fizice cu domiciliul in Romania („Participantii”) care la data 

inceperii concursului au implinit varsta de 18 ani. 

 Angajatii companiei S.C. Fabrica de lapte Brasov S.A., ai distribuitorilor acesteia,  angajaţii ai 

companiei SC.  Frank  Communication SRL si ai altor companii implicate in Concurs, precum si 

rudele de gradul I ale acestora (copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la 

Concurs. 

 

Art. 5 – Conditii de participare 

5.1. Aceasta Campanie este deschisa tuturor persoanelor fizice (cu varsta peste 18 ani) care sunt fani ai 



paginii OLYMPUS DAIRY de pe Facebook si care in perioada Campaniei, 17.12.2012  

 (ora 12:00:00) – 7.1.2013 (ora 11:59:59), vor urma pasii de inscriere in concursul „Expert in 

telemea!”.  

4.2. Persoanele care doresc sa se inscrie in Campanie trebuie sa detina un cont activ pe 

www.facebook.com si sa se inscrie pe http://www.facebook.com/OlympusDairy.  

Persoanele care participa declara ca toate informatiile pe care le furnizeaza in momentul inscrierii la 

Concurs sunt reale si corecte. 

4.4. Inscrierile trebuie sa fie facute de detinatorul autorizat al contului adresei de e-mail, indicate la 

momentul inscrierii la in Campanie. 

4.5. Un participant va avea dreptul sa participe de pe un singur cont de pe toata durata campaniei. In 

cazul in care Organizatorul va identifica mai multe conturi ca apartinand aceluiasi participant (prin 

orice modalitate), acesta isi rezerva dreptul de a anula participarile acestuia, respectiv toate materialele 

inregistrate in concurs de pe toate conturile create de catre respectivul participant. 

  

Art. 6. Mecanismul desfasurarii Concursului 

  

6.1 Modalitatile de inscriere in Concurs: 

 Participantii se pot inscrie in Concurs oricand, incepand cu data 17.12. 2012 (ora 12:00:00) si pana la 

data de 7.01.2013 (ora 11:59:59) prin accesarea paginii de 

facebook  http://www.facebook.com/OlympusDairy ; 

 Sa intre in tab-ul “ Expert in telemea!de pe pagina de Facebook  OLYMPUS Dairy si sa afle 

mecanismul, durata si premiile concursului. 

 Sa fie fani ai paginii de Facebook Olympus Dairy, iar daca nu sunt sa apase butonul de „Like” al 

paginii de Facebook pentru a purta intra in aplicatie. 

 Sa dea accesul aplicatiei pentru a le prelua adresa de e-mail cu care si-au creat contul de Facebook, 

pentru a putea fi contactati in cazul in care castiga prin tragerea la sorti.  

 Sa parcurga cele 5 intrebari din aplicatie si sa raspunda la fiecare prin alegerea si sa afle profilul lor.  

 Participantii vor primi un rezultat in functie de raspunsurile la cele 5 intrebari, fiecare participant va 

afla ce fel de expert este in telemea. 

 Sa dea clik pentru a-si afisa pe wall mesajul aplicatiei, pentru a finaliza inscrierea in concurs.   

6.2 Desemnarea castigatorilor: 

 Dupa finalizarea concursului va avea loc extragerea la sorti, la maximum 24 de ore de la incheierea 

concursului.  

 Extragerea celor 30 de castigatori va fi urmata de procesul de validare, precum si 15 rezerve, ordinea 

acestora fiind data de cea a extragerii. Un Participant poate castiga  numai un singur premiu prin 

tragerea la sorti pe intreaga perioada a concursului.  

 In vederea selectionarii castigatorilor premiilor constand in 30  pachete de bucatarie, formate din, 

manusa, sort si servet termic si o cana. 

 Extragerea la sorti* se va face electronic, in mod aleatoriu cu programul random.org, ce respecta 

urmatoarele cerinte: 

1. indeplinesc  dreptul de participare conform cu art. 4; 

2. indeplinesc conditiile de participare impuse la art. 5; 

3. au respectat modalitatea de inscriere in concurs detaliata la art. 6.1  



* Tragerea la sorti presupune folosirea unui program cu distributie aleatorie care va selecta 

castigatorul dintr-o baza de date ce contine toate intrarile in campanie care indeplinesc conditiile de 

participare conform art. 6. 

 Castigatorul va fi contactat printr-un mesaj pe adresa de e-mail cu pe care are creat contul de Facebook 

cu care s-a inscris la concurs in termen de 3 zile lucratoare, pentru verificarea corectitudinii datelor de 

contact. Castigatorii trebuie sa trimita copia de buletin in fornat scanat pentru a putea finaliza procesul 

de validare. In cazul in care un castigator nu va putea sa fie contactat de Organizator intr-un termen de 

3 zile de la data expedierii mesajului sau daca acesta nu indeplineste criteriile la care s-a facut referire 

la paragraful de mai sus (inclusiv pentru evitarea oricaror dubii in privinta oricarora dintre criteriile 

stipulate la art. 5), Organizatorul isi rezerva dreptul de a apela la rezervele extrase in ordinea extragerii 

lor. Se va urmari acelasi procedeu de validare ca si in cazul castigatorilor.  In situatia in care si 

rezervele vor fi invalidate din motivele prezentate mai sus, atunci premiul nu se va mai acorda si va 

ramane in posesia Organizatorului. 

 Numele castigatorilor ai Concursului vor fi publicate 

pe  http://www.facebook.com/OlympusDairy  dupa validarea tuturor castigatorilor.    

6.3 . Intrarea in posesia premiilor 

  

Premiile vor fi expediate castigatorilor de catre Organizator, la adresele indicate de catre acestia, pe 

cheltuiala Organizatorului, prin curierat rapid, ulterior incheierii procesului de validare a castigurilor, 

dar nu mai tarziu de 30 de zile lucratoare de la data la care listafinala a castigatorilor a fost comunicata 

public pe pagina de Facebook  Olympus,  http://www.facebook.com/OlympusDairy .  

Castigatorii vor semna un proces verbal de predare primire prin care accepta premiile. Pe procesul 

verbal vor fi mentionate, numele, prenumele si adresa de domiciliu. 

Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage 

raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea 

exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat 

castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon incorecte / 

incomplete. 

Reclamatiile referitoare la premiul castigat ulterioare momentului semnarii procesului verbal de 

predare-primire nu vor fi luate in considerare de catre Organizator. 

In cazul in care premiile nu pot fi livrate din motive independente de Organizator (adresa gresita, 

schimbata, imposibilitatea contactarii castigatorului dupa stabilirea adresei de livrare) si sunt returnate 

de curier Organizatorului/ Agentiei, premiile se anuleaza si nu mai pot fi revendicate, ele ramanand in 

posesia Organizatorului. 

  

  

Art. 7. Premiile concursului: 

In cadrul Concursului vor fi acordate prin tragere la sorti  urmatoarele premii: 

  

Premiu: pachet de bucatarie (manusa de bucatarie,sort, laveta termica si o cana)  

Valoare unitara:  9 EUR 

Total totala a premiului: 270 EUR 

Cantitate totala: 30 

  

Valoarea neta totala a premiilor ce pot fi oferite in cadrul Concursului este de 270  EUR (fara TVA). 

Niciunul dintre premiile Concursului nu poate fi inlocuite cu contravaloarea in bani a acestuia ori cu 

un alt bun sau serviciu.    

  

Art. 8. Taxe si impozite 

  



Organizatorul se obliga sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile 

obtinute de catre castigatori in conformitate cu prevederile art. 77 din Codul Fiscal aprobat prin legea 

571 din 22/12/2003, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, 

fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor. 

  

Art. 9. Angajamente 

Acordarea premiilor poate fi un eveniment public. Participarea la aceasta Concurs implica acceptul 

castigatorilor ca numele, adresa si imaginea lor sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare de 

catre organizatori, in diverse materiale audiovideo si tiparituri, doar cu acordul expres si neechivoc 

al  persoanei vizate. 

  

Art. 10. Limitarea raspunderii 

  

Organizatorul este indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, 

abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii. 

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru: 

 Intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre 

furnizorii acestuia de servicii postale sau nepredare cauzata de date eronate furnizate de castigator; 

 Reclamatiile referitoare la premiul castigat,ulterioare momentului semnarii procesului verbal de 

predare-primire nu vor fi luate in considerare de catre Organizator; 

 Pentru orice neconformitate a premiului, castigatorul se va adresa direct societătilor de service indicate 

in documentele insotitoare ale premiului. Organizatorul nu este responsabil pentru neconformitătile 

care sunt / pot aparea la premiile acordate. 

 Inscrierile care nu conţin toate campurile obligatorii sau nu permit confirmarea identitatii 

participantului; 

 Erori cauzate de intreruperea conexiunii la internet a participantilor in timpul cat acestia sunt pe pagina 

http://www.facebook.com/OlympusDairy .  

 Erori cauzate de intreruperea neasteptata a serviciului de hosting al site-ului (pana de curent, atacuri 

DDOS) 

 Pierderea de catre participant a datelor de logare, blocarea adresei de e-mail a participantului sau alte 

defectiuni ale altor mecanisme decat ale siteului, implicate in procesul de reamintire a parolei si 

userului. 

 Erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal de catre participant (intreruperea sursei 

electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea 

sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre 

participant in scopul de a manipula rezultatele concursului). 

 Erori cauzate de folosirea altor tehnologii decate cele recomandate de Organizator. Tehnologiile 

recomandate:  Browser internet (Internet Explorer vers. minima 6, Mozzila vers. Minima 3 , Opera 9), 

Sistem de operare minim Windows 2000. 

  

Art. 11.  Incetarea / Intreruperea Concursului. Forta majora 

  

Concursul poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce 

constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de 

vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Concursului. 

Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre 

Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui 

aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin 

Regulament. 



Concursul mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata 

oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil 

o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Art. 4  de mai sus.    

  

  

Art. 12 - Imposibilitatea ridicarii premiilor 

  

In cazul in care oricare dintre castigatorii Concursului se afla in imposibilitate de a se deplasa, 

predarea premiului se va face unei persoane imputernicite prin procura notariala speciala pentru acest 

lucru. Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectivei 

persoane imputernicite prin procura notariala, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea 

oricaror reclamatii legate de aceasta. 

  

Art. 13. Litigii 

  

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la campanie se vor solutiona pe cale 

amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele 

judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti. 

Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la urmatoarea adresa: SC 

Fabrica de lapte Brasov SA, DN 13, km 10+800, loc. Halchiu, jud. Brasov, in termen de maxim 2 

saptamani de la data incheierii Campaniei. Dupa aceasta data, Olympus Dairy nu va mai lua in 

consideratie nicio contestatie. 

  

Art. 14.  Alte Clauze 

  

Deciziile Organizatorului privind concursul sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor. 

Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in 

maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale. 

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, 

abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea 

si desfasurarea Concursului.  

Organizatorul si asociatii, agentii sai cat si angajatii si directorii acestuia nu-si asuma nicio raspundere 

pentru daune, pierderi sau pagube de orice fel aduse oricarui tip de proprietate sau persoane, rezultate, 

in totalitate sau in parte, direct sau indirect, in urma intrarii in Concurs, ca urmare a modului de 

actiune sau 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage sau de a modifica orice Concurs si respectiv natura 

oricarui premiu (a unei variante egale sau superioare ca valoare) in cazul in care el sau modul sau de 

actiune in Concurs este afectat sau se pare ca va fi afectat de imprejurari neprevazute si/sau 

circumstante care scapa, in mod rezonabil, de sub controlul sau si care pun Organizatorul in 

imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate.   

 


