
Regulament Tombola Barcelona 
 
1. Organizatorul concursului 
1.a. Farmasi Cosmetics RO SRL cu sediul social in Strada Calea Floreasca, nr 246C,  Sector 1, etaj 
nr. 18, biroul nr. 1, camera 1, București, numar de ordine in Registrul Comertului 
J40/2140/2019, cod de inregistrare fiscala 40660260, denumit in continuare "Organizatorul”. 
Participantii la concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al 
tombolei, potrivit celor mentionate mai jos. 
1.b. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din 
Romania. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, 
urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a 
acestor modificari/schimbari pe site-ul www.farmasi.ro.  
 
2. Dreptul de participare 
Tematica tombolei este “Excursie in Barcelona” si se desfasoara in incinta Hotelului Radisson 
Blu, in cadrul evenimentului “Conferinta Farmasi din Bucuresti cu Sinan Tuna”. 
La acest concurs pot participa toate persoanele fizice care s-au inscris in formularul disponibil la 
accesarea acestui link: https://forms.gle/1WTiB5FWSerQKZ1W8, si care au participat la 
evenimentul mentionat. La acest concurs nu pot participa persoanele care au fraude 
inregistrate in sistemul Farmasi, in activitatile lor de consultanti Farmasi.  
In ziua in care se deruleaza evenimentul “Conferinta Farmasi din Bucuresti cu Sinan Tuna” 
(21.07.2022), biletele de participare la tombola vor fi inmanate clientilor, de catre angajatii 
Farmasi Cosmetics RO SRL, in sala in care se desfasoara evenimentul. Dupa completarea 
acestora, tichetele vor fi introduse de catre participantii la tombola, intr-o urna, care va fi 
disponibila in sala de eveniment. 
La concurs nu pot participa angajatii Farmasi Cosmetics RO SRL si rudele acestora, de gradul I si 
II. 
 
3. Perioada de desfasurare 
Tombola se va desfasura in data de 21.07.2022, in cadrul evenimentului “Conferinta Farmasi 
din Bucuresti cu Sinan Tuna”. Inscrierile la tombola sunt permise pana in momentul extragerii 
castigatorului.  
 
4. Mecanismul tombolei 
Cum se participa la tombola: 
La tombola se poate inscrie orice participant al evenimentului mai sus mentionat, desfasurat la 
hotelul Radisson Blu. Pentru a participa la tombola, fiecare participant trebuie sa completeze un 
talon cu numele si prenumele, alaturi de codul de consultant de pe site-ul www.farmasi.ro., si 
sa isi exprime, fara echivoc, acordul cu privire la faptul ca in cazul in care acesta va fi castigator 
in urma tragerii la sorti, Organizatorul ii va utiliza datele personale, in scop de marketing, cu 
respectarea dispozitiilor Regulamentului UE nr. 279/2016. Pentru a fi validate, datele trebuie sa 
fie reale si toate rubricile completate. Toate tichetele de tombola se vor introduce intr-o urna, 
din care se va extrage, prin tragere la sorti, tichetul castigator. 
Pentru siguranta si corectitudinea extragerilor, operatiunile vor fi efectuate in prezenta unuia 

https://forms.gle/1WTiB5FWSerQKZ1W8


sau a mai multor angajati Farmasi Cosmetics RO SRL, dar si a participantilor la evenimentul 
mentionat. 
 
5. Desemnarea castigatorului 
a. Castigatorul va fi ales in data de 21.07.2022, prin tragere la sorti. 
b. Castigatorul va fi anuntat telefonic/prin e-mail. 
Premiul va putea fi revendicat pana la data de 31.07.2022. 
 
6. Premiul 
Premiul consta intr-un pachet de vacanta ce include transport avion tur-retur Bucuresti-
Barcelona, cu 2 bagaje de cala de 23kg si taxele de aeroport incluse, si 3 nopti de cazare, la 
Hotelul Ronda 3* din Barcelona, pentru doua persoane, in camera dubla cu mic dejun inclus. 
Vacanta se va desfasura in perioada 21.11.2022 – 24.11.2022. 

Valoarea totala a premiului este de 398 EURO. 
 
7. Validarea castigatorului si revendicarea premiului 
Inscrierea este valida daca talonul de participare este completat cu toate datele personale 
cerute. 
Castigatorul va fi contactat – pe e-mail sau telefon. Castigatorul premiului va trebui sa confirme 
acceptarea premiului in maxim 8 zile din momentul in care a fost anuntat ca este castigator.  
Castigatorul care nu va putea fi contactat telefonic pana in data de 31.07.2022 va pierde 
premiul. Validarea castigatorului si modul in care aceasta tombola se organizeaza reprezinta 
dreptul exclusiv al Organizatorului. Orice eroare in declararea datelor personale nu atrage 
raspunderea Organizatorului. Ca atare, acesta nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii 
unor date eronate care au dus la imposibilitatea transferului in conditii normale a premiului.    
In cazul in care castigatorul nu indeplineste unul dintre criteriile de validare, acesta va fi 
descalificat si angajatii Farmasi Cosmetics RO SRL vor organiza o noua extragere filmata, ce va 
putea fi pusa la dispozitia participantilor, la cerere. 

 
8. Taxe si impozite 
Concursul se desfasoara in acord cu prevederile legilor in vigoare.  

Castigatorii premiilor care fac obiectul prezentei Campanii nu vor putea solicita contravaloarea 
in bani a respectivului premiu si/sau inlocuirea acestuia cu alte bunuri si/sau alte produse si/sau 
servicii si nici nu pot solicita schimbarea caracteristicilor, parametrilor si/sau a specificatiilor 
tehnice ale premiului castigat. 
Eventualele impozite vor fi retinute de organizator din premiul castigatorului, conform Legii 
227/2015, art. 8 a Codului Fiscal. 
Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiul castigat, 
sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor (daca e cazul). 

 



 
9. Informarea participantilor 
Prezentul regulament sta la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate, fiind publicat 
pe adresa web https://www.farmasi.ro/. 

 
10. Prelucrarea datelor personale 
Organizatorul concursului se obliga sa respecte drepturile tuturor participantilor, in 
conformitate cu prevederile legale privind protectia persoanelor si prelucrarea datelor cu 
caracter personal si libera circulatie a acestor date. 
 
11. Incetarea tombolei 
Tombola poate inceta inainte de data mentionata la punctul 3 numai in cazul aparitiei unui 
eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul 
imposibilitatii organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta 
tombola. 
 
12. Responsabilitate 
Prin participarea la tombola, toti participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se 
conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de organizator prin prezentul regulament 
oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor si 
eventualilor castigatori. 
 
13. Litigii 
Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la prezenta tombola se vor rezolva pe 
cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele 
judecatoresti romane competente. 
Eventualele sesizari legate de desfasurarea concursului vor fi facute pe adresa organizatorului: 
Farmasi Cosmetics RO SRL, cu sediul în Strada Calea Floreasca, nr 246C, etaj nr. 18, biroul nr. 1, 
camera 1, Sector 1, București, pana la data la care acest regulament produce efecte. 
 
14. Dispozitii finale 
Participantii la aceasta tombola sunt de acord cu prevederile prezentului regulament. Orice 
nerespectare a regulamentului de concurs duce la anularea automata a premiului castigat. 
Prin acceptarea premiului castigat, participantii sunt de acord ca numele lor sa fie facut public si 
folosit in scopuri publicitare de catre organizator. Organizatorul isi rezerva dreptul de a 
modifica prezentul regulament cu conditia de a publica respectivele modificari pe site-ul 
https://www.farmasi.ro. Modificarea isi produce efectele de la data publicarii informatiilor care 
o anunta si afisarii lor pe pagina de internet mentionata anterior. 
Eventualele reclamatii legate de derularea tombolei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: 
Strada Calea Floreasca, nr 246C, etaj nr. 18, biroul nr. 1, camera 1, Sector 1, București, pana la 
data la care acest regulament produce efecte. Dupa aceasta data, organizatorul nu va mai lua in 
consideratie nici o contestatie. 
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