TOMBOLA SPECIALĂ GAUDEAMUS Litoral 2017

Târgul GAUDEAMUS Litoral 2017 se va desfăşura în perioada 12 - 16 august,
în incinta unui pavilion expoziţional mobil amplasat în Piațeta Perla din
Mamaia.
Evenimentul este organizat de Radio România.
Perioada de desfăşurare a tombolei este 12 - 15 august 2017.

REGULAMENT
Art.1. Organizatorul tombolei:
Organizatorul tombolei este Societatea Română de Radiodifuziune - „Radio
România - GAUDEAMUS” – cu sediul în Bucureşti, str. Gral. Berthelot nr. 60-64,
sector 1. Regulamentul tombolei este afişat în incinta cortului amplasat în Piațeta
Perla din Mamaia - precum şi la adresa http://www.gaudeamus.ro.
Art.2. Premiul tombolei:
- un zbor cu durata de 30 de minute deasupra litoralului
românesc oferit de REGIONAL AIR SERVICES S.R.L Aeroportul Tuzla.
- un premiu în valoare de 500 de lei oferit de Lions Club Constanţa
Balkanica.

Art.3. Modalitatea de participare:
La această tombolă poate participa orice persoană fizică, cetăţean român, cu
domiciliul stabil în România, care acceptă condiţiile prezentului regulament.
Nu pot participa la această tombolă angajaţii Societăţii Române de
Radiodifuziune, angajaţii REGIONAL AIR SERVICES S.R.L - Aeroportul Tuzla,
membrii Lions Club Constanţa Balkanica, expozanţii Târgului Gaudeamus şi nici
rudele/afinii de gradul IV ale acestora.
Art.4. Procedura tombolei:
Pentru a participa la această tombolă, persoanele interesate trebuie să
completeze integral fluturaşul oferit la intrarea în incinta manifestării şi să-l
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introducă în urna Tombolei Gaudeamus. Pe acest fluturaş se vor menţiona clar,
numele şi prenumele participantului precum şi numărul de telefon.
Nu se vor lua în considerare mai multe participări cu acelaşi nume.
Art.5. Tragerea la sorţi a premiului şi acordarea lui:
Tragerea la sorţi a premiului va avea loc în data de 15 august 2017, ora 19.00, în
cadrul Târgului de Carte – Gaudeamus Litoral, în prezenţa reprezentanţilor
Societăţii Române de Radiodifuziune si a sponsorului.
Dacă fluturaşul extras nu este completat integral şi corect se anulează şi se
efectuează imediat o altă extragere. Se vor extrage înca 2 fluturaşi de rezervă,
pentru situaţia în care persoana apelată nu se mai află în localitate sau nu
raspunde la telefon.
Câştigătorul va fi anunţat telefonic cât mai curând posibil cu privire la premiul
câştigat şi la modalitatea în care poate intra în posesia lui.
În cazul în care câştigătorul nu prezintă actul de identitate în original, care să
coincidă cu datele de pe biletul de tombolă, reprezentanţii Societăţii Române de
Radiodifuziune îşi rezervă dreptul de a refuza acordarea premiului.
Numele câştigătorului va fi publicat pe www.gaudeamus.ro
Reclamaţii:
Orice reclamaţie sau pretenţie referitoare la desfăşurarea tombolei, la modul de
desemnare a câştigătorului şi de acordare a premiului, precum şi orice plângere
referitoare la tombola organizată în baza prezentului regulament se vor face în
scris şi se vor depune la Secretariatul târgului până la data de 16 august, ora
19.00.

ORGANIZATORII
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