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Art. 1. Organizatorul Tombolei
Organizatorul tombolei este Societatea Română de Radiodifuziune, cu sediul în Bucureşti, str.
Gral. Berthelot nr. 60 - 64, sector 1.
Tombola este organizată cu prilejul Târgului Gaudeamus Litoral, ediţia a XI-a, care are loc în
intervalul 1 - 5 august 2019 în incinta unui pavilion expozițional mobil amplasat în Piațeta Perla din
Mamaia.
Tombola GAUDEAMUS se desfăşoară exclusiv în intervalul şi în spaţiul în care are loc Târgul de
carte Gaudeamus Radio România, ediția Litoral 2019.
Regulamentul Tombolei este afişat la secretariatul Târgului, în incinta pavilionului mobil amplasat
în Piațeta Perla și pe site-ul www.gaudeamus.ro.
Art. 2. Premiile Tombolei
Premiile Tombolei GAUDEAMUS vor fi oferite de Regional Air Services – Aeroport Tuzla,
Jerry` s Pizza, InfoTouch Systems, CEWE România, IndECO Grup, Asociația Oportunități de
Afaceri pentru Femei – Constanța, Club Rotary Cetatea Tomis – Constanța, Eforie Aqua
Park, Circul Americano Vargas, Emex:














un zbor de 30 de minute deasupra Mării Negre cu un avion de mici dimensiuni;
2 eBook Reader Kindle;
3 tablete;
un album foto-carte XXL;
un album foto-carte mare, panoramic;
5 carcase silicon pentru telefon;
un ceas de perete, personalizabil;
10 vouchere pentru produse Emex;
o boxă audio wireless;
o baterie externă portabilă de 16000mAh;
10 invitații duble la Aqua Park;
10 invitații duble la circul Americano Vargas;
articole sportive (3 mingi, 2 seturi gantere, 6 seturi suport neopren fitness).

Art. 3. Participanţi
La această tombolă poate participa orice persoană fizică, cetăţean român, cu domiciliul stabil în
România, care acceptă condiţiile prezentului Regulament.
Nu pot participa la Tombola GAUDEAMUS angajaţii Societăţii Române de Radiodifuziune,
angajații Regional Air Services – Aeroport Tuzla, Jerry` s Pizza, InfoTouch Systems, CEWE
România, IndECO Grup, Asociația Oportunități de Afaceri pentru Femei – Constanța, Club Rotary
Cetatea Tomis – Constanța, Eforie Aqua Park, Circul Americano Vargas, Emex,
expozanții la Târgul Gaudeamus Litoral 2019 şi nici rudele/afinii acestora până la gradul IV.
Art. 4. Procedura Tombolei
Pentru a participa la această tombolă, persoanele interesate trebuie să cumpere cel puțin o carte
și să completeze Buletinul de Vot distribuit în incinta Târgului.
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Pe Buletinul de Vot se vor menţiona clar, cu majuscule, numele şi prenumele participantului
precum şi numărul de telefon al acestuia.
Un participant poate completa doar un singur Buletin de Vot. Buletinul de Vot se va introduce în
urna sigilată care va fi amplasată în incinta Târgului. Buletinul de Vot este valabil doar dacă este
completat integral.
Datele personale completate de vizitatorii participanţi la Tombola Gaudeamus, pe buletinul
de vot, nu vor fi utilizate în scopuri comerciale.
Art. 5. Tragerea la sorţi
Tragerea la sorţi a premiilor se va desfăşura în incinta Târgului, în prezența publicului,
zilnic, in intervalul 1 - 5 august, astfel:
- Joi, 1 august : ora 19.30 și 21.00;
- Vineri, 2 august: ora 19.30 și ora 21.00;
- Sâmbătă, 3 august: ora 17.30; ora 20.00 și ora 21.00
- Duminică, 4 august: ora 17.30; ora 20.30 și ora 21.30
- Luni, 5 august: ora 17.30 și ora 21.00
La fiecare tragere la sorți, se vor extrage buletinele de vot care vor fi validate de către membrii
comisiei. Dacă buletinele de vot extrase nu sunt completate integral şi corect vor fi anulate şi se
va efectua imediat o altă extragere.
Câştigătorul va fi anunţat telefonic imediat după extragere în legatură cu premiul câştigat şi
modalitatea în care poate intra în posesia lui. La final, pentru fiecare buletin de vot extras, se va
extrage câte un buletin de vot de rezervă pentru situaţia în care câştigătorul extras iniţial nu poate
fi contactat telefonic.
În cazul în care câştigătorul nu prezintă actul de identitate în original, datele cuprinse în acesta nu
coincid cu datele de pe Buletinul de Vot sau cu persoana care se prezintă să ridice premiul, nu
îndeplinește condițiile prezentului Regulament, Societatea Română de Radiodifuziune îşi rezervă
dreptul de a refuza acordarea premiului.
Numele câştigătorilor vor fi publicate pe www.gaudeamus.ro.
Art. 6. Condiții Regional Air Services SRL
În cazul premiului oferit de Regional Air Services SRL, un zbor de 30 de minute deasupra Mării
Negre, vârsta câștigătorului trebuie să fie de minimum 16 ani.
Câştigătorul premiului trebuie să se pună de acord cu reprezentanţii Regional Air Services SRL
pentru o dată la care ambele părţi au disponibilitate pentru efectuarea zborului oferit ca premiu.
În cazul în care câștigăturul refuză să zboare, premiul nu se echivalează în bani sau alte bunuri
sau servicii.
Art. 7. 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 va face în scris şi se va depune la Secretariatul
Târgului până luni, 5 august, la ora 22.30.
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