REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE
“COTNARI UNESTE ROMANII!”
Perioada de desfășurare a campaniei: 01 Ianuarie – 30 octombrie 2018.

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE
Organizatorul campaniei promoționale “COTNARI UNESTE ROMANII!”este
COTNARI SA, cu sediul în loc. Cotnari, com. Cotnari, Judeţul Iasi, CUI
RO1955782, nr. de înregistrare în Reg. Comertului J22/613/1991, (numită în
continuare în prezentul Regulament “Organizatorul”). Campania promoțională se
va derula sub prevederile prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru
toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul
Regulament sau de a prelungi perioada promoției pe parcursul derulării acesteia,
dar nu înainte de a anunța publicul.
Participanții la campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile
regulamentului oficial al acesteia, potrivit celor menționate mai jos (denumit în
continuare "Regulament Oficial"). Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut
public prin vizitarea site-ului www.cotnari.ro .
SECȚIUNEA 2. DURATA ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI PROMOȚIONALE
Campania promoțională este organizată pe întreg teritoriul Romaniei.
Campania “COTNARI UNESTE ROMANII!” se va desfășura în perioada 01 ianuarie –
30 octombrie 2018.
SECȚIUNEA 3. PRODUSELE PARTICIPANTE
Produsele participante la prezenta campanie sunt toate vinurile produse si
imbuteliate de SC COTNARI SA, la gramaje de 0,75 litri, 1 litru , 1,5 litri,2 litri, 3
litri si 5 litri.

SECȚIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
La campania promoțională “COTNARI UNESTE ROMANII!” pot participa
doar persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani cel mai târziu la data de 1
ianuarie 2018. Nu pot participa la prezenta campanie angajații COTNARI SA,
precum nici membrii familiilor acestora (copii, părinți, frați/surori, soț/soție). La
campanie nu pot participa nici salariații societăților comerciale aflate sub marca
B1 STUDIO.
SECȚIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE
Participarea la concurs se poate face în 2 moduri diferite: prin posta si prin
inscriere in aplicatie pe Facebook. Se pot alege una, sau ambele modalități de
participare.
Pentru a
putea
participa la
campanie,
îndeplinească una dintre cele doua condiții:

persoana trebuie

să

1. să trimită prin plic la adresa SC COTNARI SA, Soseaua Principala nr.1,
localitatea Cotnari, judet Iasi, CP 707120 cu mentiunea PENTRU CONCURS,
bonurile fiscale in original/copie, sau facturile doar pentru persoane fizice,
prin care se dovedeste ca s-au cumparat minim oricare patru sticle cu vin
Cotnari, precum si numele complet, localitate , C.N.P si numar telefon și să
atașeze o fotografie în care apare alături de 3 prieteni și produsele Cotnari,
2. să acceseze pagina de Facebook “Cotnari” (www.facebook.com/cotnari) și să
participe la concurs completand formular-ul cu seria, numarul si data
bonului/facturilor fiscale ca dovadă a cumpărării de minim 4 sticle cu vin
Cotnari, să completeze tabelul cu datele personale nume, telefon, adresa și
email și să atașeze o fotografie în care apare alături de 3 prieteni și produsele
Cotnari. La acest concurs se pot înscrie doar persoanele fizice, nu și cele
juridice/“firmă”. În cazul în care există mai multe bonuri, se completează
datele acestora în căsuțele corespunzătoare, iar la câmpul Data eliberării se
va trece data unuia dintre bonuri, la alegere (pentru validare trebuie să se
prezinte toate bonurile înscrise);

IMPORTANT SI OBLIGATORIU

O persoana se poate inscrie in concurs de mai multe ori doar daca are
bonuri fiscale /facturi diferite. Nu se va putea inscrie cu aceleasi bonuri fiscale/
facturi de mai multe ori.
O singura inscriere se poate face cu 1 pana la 4 bonuri, care cumulate sa
contina minim 4 sticle cu vin Cotnari (un bon poate contine minim o sticla cu vin
Cotnari).
Bonurile trebuie sa fie toate din luna respectiva.
Un bon fiscal este considerat valabil dacă îndeplineşte cumulativ
următoarele condiţii:
a) a fost emis de un aparat de marcat electronic fiscal care funcţionează în
conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia
operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale;
b) sunt vizibile toate informaţiile obligatorii, aşa cum sunt prevăzute de
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.28/1999;
Revendicarea premiilor se face prin depunerea bonurilor fiscale /facturilor,
în original, alături de copia actului de identitate sau a paşaportului titularului
bonului. Pentru revendicarea premiilor se va intocmi un proces verbal de predareprimire intre reprezentantul SC Cotnari SA si titularul premiului, in care vor fi
consemnate seriile bonurilor fiscal, proces verbal care va fi insotit de bonurile
fiscale in original.
Lista reprezentantilor COTNARI pe judete se gaseste ca anexa la actualul
regulament.
Revendicarea premiilor se face în termen de maximum 15 zile de la data
extragerii,
acest termen reprezentând termen de decădere din dreptul de a revendica
premiul.
In afara numarului de persoane aferente numarului de premii lunar, vor fi
trase la sorti inca 15 persoane lunar, ca rezerve in caz ca cei care revendica
premiile nu indeplinesc toate conditiile stipulate in regulament.

Pentru Facebook trebuie îndeplinite următoarele condiții:
• să se acceseze aplicația special creată în pagina de Facebook, “COTNARI
UNESTE ROMANII!”și să dea Like;
• să completeze căsutele cu seria, numarul si data bonului/facturilor fiscale
ca dovadă a cumpărării de minim 4 sticle cu vin Cotnari; în cazul în care
există mai multe bonuri, se completează datele acestora în căsuțele
corespunzătoare, iar la câmpul Data eliberării se va trece data unuia
dintre bonuri, la alegere (pentru validare trebuie să se prezinte toate
bonurile înscrise);
• să completeze tabelul cu datele personale nume, telefon, adresa și email;
• să atașeze o fotografie în care apare alături de 3 prieteni și produsele
Cotnari.
Informatiile incarcate prin aplicația “COTNARI UNESTE ROMANII!”, sau
postate pe pagina de Facebook Cotnari care conțin texte ilegale, ameninţătoare,
abuzive, imagini defăimătoare, ofensatoare, indecente, potenţiale infracţionale,
care conţin îndemnuri la violenţă rasială, etnică, cele care conţin viruşi, sau alte
secvenţe sau programe distructive, sau care pot întrerupe funcţionarea totală sau
parţială a acestei pagini, precum și cele cu minori, vor fi eliminate fără a anunța
prealabil.
Participanții își asumă întreaga responsabilitate asupra mesajelor publicate și
își asumă orice consecințe, directe sau indirecte, care ar putea decurge din
participarea la acest concurs a minorilor sau a persoanelor care apar, conform
legislației civile.
Un participant nu poate câștiga mai mult de un premiu lunar din
categoriile excursii la Trianon, excursii la Alba Iulia , excursii la Cotnari si
sticle cu vin.
In cazul inscrierii de mai multe ori de catre aceeasi persoana si castigarii
a mai multor premii, se valideaza doar primul pachet extras si premiul
aferent categoriei respective.
Lunar, va avea loc cate
o tragere la sorți pentru fiecare categorie de
participare(plicuri, Facebook). Premiile se impart in mod egal pe cele doua
canale de participare.

Afisarea castigatorilor va fi anunțată lunar, în maxim 5 zile calendaristice de
la deschiderea unei noi luni de concurs.
Se va întocmi un proces-verbal în care se înscriu câștigătorii din luna
respectivă, precum și modul de desfășurare al extragerilor.

SECȚIUNEA 6. PREMIILE OFERITE ÎN CADRUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE
Premiile acordate în cadrul acestei campanii sunt in valoare de 2.500.000 LEI si
constau in:
- 100 de excursii la TRIANON, locul semnarii Tratatului Marii Uniri (50 excursii x 2
persoane);
- 100 excursii la ALBA IULIA, locul Marii Uniri (50 excursii x 2 persoane);
- 1000 de excursii la Cotnari, (250 excursii x 4 persoane );
- 1000 de casete a cate o sticla cu vin Cotnari, din productia anului 1989-anul
Revolutiei Romane.
Pentru excursia la Trianon in fiecare luna vor fi 5 castigatori x 2 persoane.
Pentru excursia la Alba Iulia se vor extrage lunar cate 5 castigatori x 2
persoane, dar excursia se va organiza o singura data pentru toti
castigatorii(30 noiembrie-2 decembrie 2018).
Pentru excursia la Cotnari in fiecare luna vor fi 25 de castigatori x 4
persoane, care vor veni la Cotnari cu o masina personala ,decontandu-li-se
combustibilul pe baza bonului fiscal adus de ei.
Pentru premiile cu sticle de vinoteca vor fi in fiecare luna cate 100 de castigatori
x 1 sticla de vinoteca.

SECȚIUNEA 7. ACORDAREA PREMIILOR ȘI VALIDAREA CÂȘTIGĂTORILOR
Se vor oferi prin tragere la sorți următoarele premii lunar:
- 5 excursii x 2 persoane la TRIANON(VERSAILLES)
- 5 excursii x 2 persoane la Alba Iulia;
- 25 excursii x 4 persoane lunar;
-100 X 1 sticla cu vin de Grasa de Cotnari, din productia anului 1989.
• Nu se acceptă preschimbarea premiilor în bani.
• Premiile sunt trimise doar la adresele utilizatorilor lăsate la înscrierea în
concurs.
• Campania se desfășoară pe durata a 10 luni.
• Pentru ca un participant să poată fi desemnat potențial câștigător,
trebuie să îndeplinească condițiile de participare de la secțiunile 2, 3, 4 și 5.
• Premiile constând în sticle de vin Cotnari se trimit doar pe teritoriul
României. Dacă o persoană este în altă țară în momentul în care a fost
anunțat câștigător, acesta va lua legătura cu organizatorii, pentru a găsi o
modalitate prin care se poate livra premiul.
1.Excursiile la Trianon si Cotnari
timp):

vor fi in intervalele de mai jos,(in acelasi

-23-25 februarie
-23-25 martie
-27-29 aprilie
-25-27 mai
-22-24 iunie
-20-22 iulie
-24-26 august
-28-30 septembrie
-26-28 octombrie
-16-18 noiembrie Cotnari; 23-25 noiembrie Trianon.

1.Pentru Trianon, plecarea se va face cu avionul din Bucuresti catre Paris.
Cazarea va fi facuta la hotel de minim 3 stele in Paris, cu demipensiune
(mic dejun si cina la hotel). Excursia va cuprinde decontarea biletelor de
avion, demipensiune, transfer de la si catre aeroport in Paris, precum si
excursie catre Trianon cu microbus.
Compania Cotnari nu isi asuma alte cheltuieli suplimentare fata de cele
descrise in regulament.
2.Excursiile la Cotnari vor avea loc lunar , in aceleasi perioade ca si excursiile
la Trianon.
Cazarea va fi facuta la Iasi – Hotel Astoria.
Sosirea in Iasi se face vineri dupa amiaza, cu masina personala a unuia
dintre cele patru persoane, decontandu-se combustibilul in functie de
numarul de km.
Cina va fi la hotel Astoria , vineri seara la ora 19.
Sambata la ora 11 se va face transfer cu autocarul din fata hotelului
Astoria la Cotnari cu vizita, degustare, masa festiva si petrecere cu lautari.
Seara la ora 18-19 - retur in Iasi.
Duminica dupa mic dejun, plecare catre casa (eliberarea camerelor
pana la ora 12).
3. Excursiile la ALBA IULIA se vor desfasura toate odata , in perioada 30
noiembrie -2 decembrie, pe baza tragerilor la sorti lunare a cate 5 castigatori
x 2 persoane.
Se ofera decontarea transportului, cazare, demipensiune.
Conform prevederilor legale în vigoare, organizatorul va face publice
numele câștigătorilor lunar, până la data de 5 ale lunii următoare, inclusiv prin
publicarea pe site-ul www.cotnari.ro și pe pagina de Facebook Cotnari.
Notă:
- dacă sunt identificate persoane care au influențat, fraudat sau care au
facilitat câștigarea de premii, Organizatorul își rezervă dreptul de a cere
urmărirea în instanță a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

Daca persoana care a castigat premiul nu poate face dovada bonului fiscal
cu care
s-a inscris in concurs in original, pierde dreptul asupra premiului.
In concurs intra doar bonurile sau facturile fiscale din luna respectiva,
persoana neputand inscrie un bon cu data mai veche.
SECȚIUNEA 8. CÂȘTIGĂTORII ȘI ANUNȚAREA PREMIILOR
Înmânarea premiilor poate fi un eveniment public. Participarea la campanie
constituie acordul ca numele câștigătorilor să poată fi făcute publice și utilizate
gratuit în materiale audio, foto și video de către Organizator.
Dacă un câștigător a furnizat date de contact eronate sau nu a furnizat
date de contact și nu poate fi contactat într-un termen de 7 zile de la anunțarea
lui, i se va retrage premiul.
Premiile sunt nominale și netransferabile, ele nu pot fi înmânate altei
persoane, ci doar câștigătorului.
Toți câștigătorii trebuie sa isi revendice premiul obtinut in maxim 15 zile
de la afisare. Contactul cu reprezentantii Cotnari se va face de pe numarul de
telefon cu care castigatorii s-au inscris in concurs,
conform informațiilor
furnizate de aceștia .
SECTIUNEA 9. RESPONSABILITATE
Dreptul de proprietate asupra premiului aparține în exclusivitate
câștigătorului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Organizatorul
nu își asumă răspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de
proprietate asupra premiului.
Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru situațiile în care
câștigătorii nu au adresa completă și număr de telefon, neputând fi contactați din
oricare motive aflate în afara controlului organizatorului.
Organizatorul are dreptul de a descalifica din campanie utilizatorii care
integrează pe pagina de facebook Cotnari texte ilegale, ameninţătoare, abuzive,
imagini defăimătoare, ofensatoare, indecente, potenţiale infracţionale, care
conţin îndemnuri la violenţă sau ură rasială, etnică, care conţin viruşi sau alte
secvenţe sau programe distructive sau care pot întrerupe funcţionarea totală sau

parţială a acestei pagini.
Organizatorul nu răspunde pentru cazurile în care utilizatorii nu pot
vizualiza campaniile din diverse motive legate de conexiunea la Internet,
browserele folosite şi setările acestora, softurile, aplicaţiile, device-urile folosite
etc.
Prin participarea la campanie, toţi participanţii şi eventualii câştigători
sunt de acord şi se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor cerinţelor şi
condiţiilor impuse de Organizator
prin
prezentul
Regulament
Oficial,
nerespectarea
acestora
atrăgând răspunderea personală şi exclusivă a
participanţilor şi eventualilor câştigători. Organizatorul nu are nicio obligaţie de
a întreţine corespondenţa cu solicitanţii unor revendicări necâştigătoare ce
apar ulterior acordării efective a premiilor sau după termenul de revendicare
a premiilor prevăzut în prezentul Regulament Oficial.

SECȚIUNEA 10. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE
Prin înscrierea la promoția “COTNARI UNESTE ROMANII!”, participanții
sunt de acord să se conformeze și să respecte prevederile obligatorii ale
prezentului Regulament.
Prin participarea la promoția “COTNARI UNESTE ROMANII!”, câștigătorii își
exprimă acordul ca datele lor personale (nume, prenume, adresa poștală, număr
telefon fix/mobil) să fie prelucrate de Cotnari SA (notificat la Autoritatea
Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu numărul
10798 - adresa 3106 din 25.02.2009), pe parcursul campaniei promoționale în
scopul:
- efectuării tragerii la sorți;
- validării, desemnării câștigătorilor și acordarea premiilor către aceștia;
- îndeplinirii obligațiilor fiscale ale Organizatorului în cadrul prezentei
promoții.
Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți, cu
respectarea dreptului participanților, de a opta în scris cu privire la folosirea

datelor sale pentru operațiuni de marketing, conform prevederilor de mai sus. În
cadrul comunicărilor viitoare, SC Cotnari SA va informa persoana vizată asupra
drepturilor în conformitate cu Legea 677/2001.
Tuturor participanților la campanie le sunt garantate drepturile în
conformitate cu legea 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, lege
care oferă persoanelor vizate dreptul la informare, dreptul de acces la date,
dreptul de intervenție asupra datelor și dreptul de
opoziție. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă,
datată și semnată, către Cotnari SA, cu sediul în loc. Cotnari, com. Cotnari, jud.
Iași.

La cererea scrisă a participanților, datată și semnată, expediată pe adresa
Organizatorului, cu sediul în loc. Cotnari, com. Cotnari, jud. Iași, acesta se
obligă:
- să îi confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date cu caracter
personal, în mod gratuit pentru o solicitare pe an;
- să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau transforme în date
anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă
dispozițiilor Legii nr. 677/2001;
- să înceteze prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului.
SECȚIUNEA 11. TAXE ȘI IMPOZITE
Plata impozitului datorat pentru veniturile obținute de către câștigătorii
prezentului concurs, revine în sarcina exclusivă a acestora, Organizatorul neavând
nici o obligație de plată.
SECȚIUNEA 12. LITIGII
Eventualele litigii aparute între Organizator și participanții la campania
promoțională se vor rezolva pe cale amiabilă, sau în cazul în care aceasta nu va fi
posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române
competente de la sediul COTNARI SA.

SECȚIUNEA 13. ÎNCETAREA CAMPANIEI PROMOȚIONALE
Prezenta campanie promoțională poate înceta în cazul apariției unui
eveniment ce constituie forță majoră conform legislației în vigoare sau în cazul
schimbării cadrului legislativ astfel încât organizarea și desfășurarea concursului
cu caracter promoțional să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect.
SECȚIUNEA 14. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE
Regulamentul campaniei “COTNARI UNESTE ROMANII!” va fi disponibil
gratuit pe site-ul www.cotnari.ro și pagina de Facebook “Cotnari”.
Participarea la această campanie promoțională implică obligativitatea
respectării tuturor prevederilor prezentului Regulament.
Participanții care au pierdut calitatea de potențiali câștigători sau de
câștigători, nu au dreptul să solicite prin nici un alt mijloc atribuirea vreunuia
dintre premii.
Eventualele contestații vor fi luate în considerație doar pe perioada
promoției. Orice contestații făcute sau sosite după data finală a promoției, nu vor
fi luate în considerare.

SC COTNARI SA

Președinte Directorat - Constantin Deleanu
Director Marketing - Catalin Grecu

