REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE CU PREMII “Castiga premii cu
Nomina”, organizată de SC Nomina Group Expert SRL, (perioada 1 aprilie – 1 octombrie 2018)

Art. 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI
Organizatorul campaniei Tombola Nomina pentru cititori fideli este SC Nomina Group Expert
SRL , reprezentata de Radu Valentin.
Organizatorul va derula campania pe baza prezentului regulament, intocmit in
conformitate cu dispozitiile privind loteriile publicitare cuprinse in Legea nr. 650/2002 pentru
aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 99/2000, care este obligatoriu pentru toti participantii.
Decizia de derulare a campaniei promotionale conform regulilor din prezentul regulament este
finala si obligatorie pentru participanti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau
schimba regulamentul, dar nu inainte de a anunta publicul, in aceeasi modalitate in care a facut
si informarea initiala. Modificarile vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre
public prin publicarea pe website-ul www.edituranomina.ro cu cel putin 24 de ore inainte ca
acestea sa devina aplicabile.
Regulamentul oficial este disponibil, in mod gratuit, oricarei persoane interesate, oricand
pe perioada Campaniei, pe site-ul www.edituranomina.ro
Art. 2. DURATA SI LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI
Campania va incepe la data de 01 aprilie 2018 si se va incheia la data de 01 octombrie
2018. Tombola este organizata si desfasurata pe teritoriul Romaniei. În situatia in care
Organizatorul decide sa scurteze sau sa prelungeasca aceasta campanie, acest fapt va fi adus la
cunostinta publica in modalitatile prevazute in prezentul regulament.
Art. 3.DREPTUL SI CONDITIILE DE PARTICIPARE
Pot participa la Campanie persoane fizice cu varsta de 16 ani impliniti la data inscrierii
in concurs si care au domiciliul stabil sau resedinta in Romania, care indeplinesc cumulativ
urmatoarele conditii:
sunt cetateni care locuiesc pe teritoriul României;
- achizitioneaza produse de pe siteul www.edituranomina.ro
Fiecare participant care indeplineste cumulativ cele 2 conditii de participare va fi inscris
automat in tragerile la sorti organizate de catre organizator, la sediul sau, in datele mentionate
in sectiunea Tragerea la sorti a prezentului regulament.

Nu au dreptul de participare la Campania reglementata prin prezentul regulament
angajatii Organizatorului, persoanele sau angajatii oricaror altor entitati implicate direct sau
indirect in organizarea si/sau derularea Campaniei, precum si rudele apropiate ale tuturor celor
mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie). Persoanele juridice nu fac
obiectul acestei campanii.

Prin participarea la campanie, se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul
participantului pentru termenii si conditiile de participare din prezentul regulament.
Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si
prevederilor prezentului regulament.
Prin participarea la tombolă, participantii isi exprima acceptul pentru termenii si
conditiile de participare din prezentul regulament, iar organizatorul are obligatia sa faca publice
numele castigatorului si castigurile acordate. Participantii accepta, in cazul in care castiga, sa le
fie publicat numele şi câştigul pe www.edituranomina.ro si, daca este necesar, si in alte medii de
informare.
4.2 TOMBOLA
La tombola intra orice persoana care achizitioneaza de pe site-ul www.edituranomina.ro carti in
perioada mai sus mentionata (01 aprilie – 01 octombrie 2018). Castigatorii vor fi validati si va
intra in posesia premiilor dupa ce se va fi verificat indeplinirea conditiilor de participare. Datele
furnizate vor permite informarea participantului asupra premiului castigat.
4.3. TRAGEREA LA SORTI
Concursul se va derula in perioada 01 aprilie – 01 octombrie 2018, iar castigatorii vor fi
desemnati prin tragere la sorti electronica, organizata la sediul Organizatorului după cum
urmează:
Extragerea 1: in data de 03 mai 2018: se demneaza 3 castigatori : 1 castigatori pentru
kendama in valoare de 80 de lei fiecare si 1 castigator papetarie in valoare de 50 de lei si un
castigator papetrarie in valoare de 30 lei
Extragerea 2: in data de 03 iunie 2018: se demneaza 3 castigatori : 1 castigatori pentru
kendama in valoare de 80 de lei fiecare si 1 castigator papetarie in valoare de 50 de lei si un
castigator papetrarie in valoare de 30 lei
Extragerea 3: in data de 03 iulie 2018: se demneaza 3 castigatori : 1 castigatori pentru
kendama in valoare de 80 de lei fiecare si 1 castigator papetarie in valoare de 50 de lei si un
castigator papetrarie in valoare de 30 lei
Extragerea 4: in data de 03 august 2018: se demneaza 3 castigatori : 1 castigatori pentru
kendama in valoare de 80 de lei fiecare si 1 castigator papetarie in valoare de 50 de lei si un
castigator papetrarie in valoare de 30 lei
Extragerea 5: in data de 03 septembrie 2018: se demneaza 3 castigatori : 1 castigatori
pentru kendama in valoare de 80 de lei fiecare si 1 castigator papetarie in valoare de 50 de lei
si un castigator papetrarie in valoare de 30 lei
Extragerea 6: in data de 02 octombrie 2018: se demneaza 3 castigatori : 1 castigatori
pentru kendama in valoare de 80 de lei fiecare si 1 castigator papetarie in valoare de 50 de lei
si un castigator papetrarie in valoare de 30 lei
La extragerea din octombrie pentru premiul Hoverboard vor participa toți cei care în
perioada aprilie – octombrie 2018 au achiziționat carti de pe siteul editurii Nomina.

Comisia de supraveghere a tragerii la sorti este compusa din:
Radu Valentin, Dobrin Petre si Ionica Andrei.

In cazul in care una din persoanele de mai sus nu poate fi prezenta la o tragere la sorti, va fi
inlocuita in baza unui proces-verbal.
Organizatorul are obligatia de a anunta castigatorii prin email sau telefon in ziua tragerii la sorti.
Organizatorul va incerca sa contacteze prin email sau telefon castigatorii de maxim 3 ori.
In cazul in care unii dintre acesti castigatori nu si-au revendicat premiul (nu au raspuns la email sau
telefon , refuza premiul sau nu respecta conditiile si termenele impuse de prezentul regulament etc.) in
termen de 10 zile de la ultima notificare, acestia sunt considerati castigatori nevalidati si vor pierde
orice drept asupra premiului castigat, premiul respectiv ramanand in posesia Organizatorului, care
poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita
intereselor sale.Validarea, respectiv invalidarea castigatorului de drept, se va face dupa criteriile
mentionate in prezentul regulament.
4.4. PREMIILE
6 kendame, papetarie ( creioane de colorat, pixuri, carioci, pensule, acuarele, stante pentru
hirtie, hirtie colorata, blocuri de desen) si un hoverboard.
Art.5. RIDICAREA PREMIULUI CASTIGAT IN CAMPANIE
Participantii declarati castigatori al tombolei vor fi contactat prin email si/sau telefon pentru a
stabili modul in care va intra in posesia premiului. Organizatorul va incerca sa contacteze prin
email sau telefon castigatorii de maxim 3 ori. Nu se accepta contestatii. Premiile vor fi trimise prin
curierat/posta.

Art.6. RASPUNDEREA ORGANIZATORILOR
ORGANIZATORUL va acorda premiile persoanelor castigatoare in conformitate cu
specificatiile acestui REGULAMENT. În cazul in care Organizatorul constata ca un castigator
nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament Oficial,
Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda/anula oricand drepturile si beneficiile ce revin
castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo explicatie, despagubire sau plata
respectivului castigator. În cazul in care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce
premiul a fost deja acordat, respectivul castigator va restitui premiul castigat si cheltuielile
aferente suportate de Organizator in legatura cu acesta.
Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor
revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor oferite in cadrul acestei
Campanii.
Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda,
abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. În
cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de

premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe
baza dovezilor existente.
Impozite si taxe: Organizatorul concursului nu isi asuma niciun fel de obligatie de natura
fiscala sau de orice alta natura, nu este raspunzator de plata obligatiilor financiare legate de
premiile oferite, exceptand impozitul pentru veniturile constand in premii obtinute de catre
castigatori in conformitate cu art. 77 din Codul Fiscal (aprobat prin Legea nr. 571/2003 cu
modificarile si completarile ulterioare) pe care organizatorul este obligat sa il calculeze si sa il
plateasca la bugetul de stat in numele castigatorilor, conform actului normativ mai sus indicat.
Art.7. REGULAMENTUL OFICIAL
Acest regulament prezinta conditiile pe care doritorii trebuie sa le indeplineasca pentru a
fi considerati admisi ca participanti la campanie. Inscrierea in aceasta campanie inseamna
pentru participanti aderarea neconditionata si irevocabila la termenii acesteia. Prezentul
regulament este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant la sediul organizatorului.
Pentru informatii suplimentare cu privire la acest regulament si la desfasurarea
campaniei, participantii se vor adresa la telefon 0757020442
Editura Nomina isi rezerva dreptul de a modifica acesti termeni oficiali daca este
necesar. Instiintarile privind orice modificare vor fi facute publice participantilor pe pagina de
internet www.edituranomina.ro
Art.8. DIVERSE
8.1 Participarea la aceasta Tombola implica acceptarea prezentului Regulament.
8.2 Regulamentul de participare la Tombola este disponibil in copie, in mod gratuit, oricarui
solicitant. Orice solicitare in acest scop poate fi facuta prin trimiterea unei cereri scrise pe
adresa comenzi.nomina@gmail.com
8.3 Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament,
persoanele vizate isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor personale sa intre in baza
de date a Organizatorului, in scopul atribuirii premiilor Tombolei.
Art.9. LITIGII
În cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie, acestea
vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila,
partile implicate vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane.
ORGANIZATOR: SC Nomina Group Expert SRL
Director marketing Radu Valentin si Dobrin Bogdan

