
REGULAMENT TOMBOLĂ

1. ORGANIZATORUL
Organizatorul Tombolei este compania SC EURO NET SRL, cu sediul în Sibiu, str. Mitropoliei, 
nr. 27, jud. Sibiu. Campania promoțională se va derula sub prevederile prezentului regulament
care este obligatoriu pentru toți participanții.

2. ZONA DE DESFĂȘURARE A TOMBOLEI
Concursul se desfășoară la magazinele firmei SC EURO NET SRL:
SORY 1+2: Sibiu, str. G.Coșbuc, nr. 21, 
SORY 3: Sibiu, str. Mitropoliei, nr.27, 
SORY 4: str. Lungă, bl.85
SORY 5: Sibiu, str. Sureanu bl. 79,  
SORY 6: str. Gusteritei, nr.9

3. PRODUSE PARTICIPANTE
La  tombolă  participă  toate  produsele  din  categoria  rechizite:  caiete  școlare  simple  și  cu
spirală,  vocabular,  caiete  speciale,  coperți,  etichete  caiete,  ghiozdane,  penare,  truse
geometrice, creioane, stilouri, radiere, ascuțitori, pix, creioane colorate, carioci, rigle, bloc de
desen,  acuarele,  articole  de  pictură,  hârtie  glasată,  planșe,  plastelină,  mine,  patroane,
pensule,  cerneală,  lipici,  corector,  genți,  evidențiator,  carnet  de  note,  hârtie  creponată,
cartoane colorate, foarfecă, suport de creioane, socotitoare, bețișoare, șabloane, dosare etc.  

4. DREPTUL DE PARTICIPARE
La  Tombolă  poate  participa  orice  persoană  fizică,  care  acceptă  condițiile  prezentului
regulament și care este preșcolar, elev al claselor 0-XII, student sau părintele, bunicul unui
elev. Nu pot participa la această promoție angajații SC EURO NET SRL, angajații companiilor
colaboratoare  și  nici  rudele  de  gradul  I  ale  acestora.  Participanții  pot  depune  un  număr
nelimitat de taloane. La tombolă participă toți clienții care au achizitionat rechizite scolare și
au plătit cash sau cu ordin de plată în perioada 5 august – 10 octombrie 2019, ora 20:00.

5. DURATA TOMBOLEI
Tombola se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Aceasta va fi
lansată la data de 5 august 2019 și se va încheia la data de 10 octombrie 2019. 

6. MECANISMUL TOMBOLEI
La fiecare 30 lei cheltuiți pe rechizite în perioada 5 august - 10 octombrie 2019 se primește un



talon de tombolă.
Taloanele se depun în una din urnele special amenajate din magazinele Sory. Câștigătorii vor fi
desemnați prin tragere la sorți. Extragerea va avea loc în data de 11 octombrie 2019 la ora
12:00. 
Pentru fiecare  sediu se extrag castigatori  din urnele proprii:  ghiozdan echipat Daco,   3

penare echipate Daco, o lampa de birou Platinet. Extragerea telefonului și a bicicletei se

va face dupa colectarea tuturor taloanelor din urne.

Câștigătorii vor fi anunţați telefonic despre premiu. Premiile se ridică de la sediul firmei de pe
strada  George  Cosbuc  nr.  21,  în  perioada  11  octombrie  –  20  octombrie  2019  pe  baza
buletinului. 

7. PREMIILE ACORDATE
- un telefon iPhone 8

-  o bicicletă B-Twin

- 5 ghiozdane echipate Daco

- 15 penare echipate Daco

- 5 Lampi de birou Platinet

8. LIMITAREA RASPUNDERII
Prin participarea la tombolă, toti participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se
conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul regulament,
nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor.
Reclamatiile referitoare la tombola ulterioare momentului in care campania 
s-a incheiat nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.

9. DATE CU CARACTER PERSONAL
Prin completarea de către  participanți  a taloanelor,  firma SC EURO NET SRL  colectează  și
prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul 679/2016.

Conducerea,


