
REGULAMENT OFICIAL AL CONCURSULUI  

‘GIVEAWAY FIT cu inghetata SUPLETTE – ADELINA PESTRITU’ 

 

Sectiunea 1: Organizatorul concursului 

Organizatorul concursului ‘GIVEAWAY FIT cu inghetata SUPLETTE – ADELINA PESTRITU’ este societatea Alpin 

57 Lux S.A. cu sediul in Sebes, str. Mihai Kogalniceanu nr. 46, jud. Alba, inregistrata la Oficiul Registrului 

Comertului sub nr. J1/718/1994, Cod unic de inregistrare: RO5900631, avand contul in RON RO42 RNCB 0011 

0212 7274 0002, deschis la Banca BCR Sebes, reprezentata de Ioan Istrate in calitate de Asociat si Administrator. 

Concursul se va desfasura conform prezentului Regulament ale carui prevederi sunt obligatorii pentru toti 

participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligatia de a anunta 

publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala.  

Sectiunea 2: Locul si data desfasurarii concursului 

Concursul ‘GIVEAWAY FIT cu inghetata SUPLETTE – ADELINA PESTRITU’ se va desfasura incepand cu data de 5 

iulie 2021 in momentul postarii anuntului de concurs pana pe 8 iulie 2021, ora 23.59. 

Concursul se desfasoara exclusiv pe pagina de Instagram a influencer-ului Adelina Pestritu: 

https://www.instagram.com/adelina.pestritu/  

Sectiunea 3: Drepturi si conditii de participare 

Are drept de participare orice vizitator care indeplineste toate conditiile de mai jos: 

- Respecta mecanismul si regulamentul concursului (prezentate in cadrul sectiunii 5) 

- Este cetatean roman si rezident pe teritoriul Romaniei la data inscrierii in concurs si are minim 14 ani 

impliniti in data participarii, indiferent de sex, nationalitate sau religie; 

- Pentru participantii minori, regulamentul campaniei impune ca acestia sa aiba acordul unui parinte, tutore 

sau persoana responsabila legal a acestora. 

- Este de acord cu publicarea handle-ului sau de Instagram, in cazul in care este castigator, pe paginile de 

Instagram ale @inghetata.alpin si https://www.instagram.com/adelina.pestritu/  

- Confirma ca a citit si a inteles prezentul Regulament si ca este de acord in totalitate cu termenii si conditiile 

precizate de acesta. 

- Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrala, liber consimtita si in afara oricarei 

constrangeri a prevederilor prezentului regulament. 

- Nu au drept de participare angajatii Organizatorului, colaboratorii care contribuie la realizarea acestui 

concurs, precum si rudele de grad I ale acestora. 

- Dreptul de participare apartine exclusiv participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament. 

- Dreptul de participare la concurs este anulat in cazul in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, 

eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale, iar in cazul in care castigatorul a oferit 

asemenea date acesta va fi descalificat urmand sa se organizeze o noua atribuire a premiului. 

 

Sectiunea 4: Protectia datelor personale 

Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea nr 129/2018 pentru protectia 

persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv 

dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi 

supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.  

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de catre participant la inscrierea in concurs in scopul anuntarii 

si identificarii castigatorului, livrarii premiului si ulterior, pentru comunicari despre activitatea sa. 

Participantul are optiunea de stergere din baza de date in timpul si ulterior concursului a datelor sale personale. 

Durata de păstrare a datelor cu caracter personal este de 1 an de la data 8 iulie 2021. Datele pot fi sterse din 

baza de date la cerere printr-un e-mail la comerical@alpin57lux.com  

mailto:comerical@alpin57lux.com


 

Sectiunea 5: Mecanismul si regulamentul concursului 

Concursul ‘GIVEAWAY FIT cu inghetata SUPLETTE – ADELINA PESTRITU’ este anuntat pe pagina de Instagram 

https://www.instagram.com/adelina.pestritu/, iar participantii se pot inscrie imediat dupa publicarea postarii, 

din data de 05 iulie 2021 pana in data de 8 iulie 2021, ora 23.59. 

Participantii trebuie sa respecte urmatorii pasi: 

1. Sa urmareasca pagina de Instagram https://www.instagram.com/inghetata.alpin/ 

2. Sa eticheteze din lista de prieteni persoane interesate de acest concurs, cu care ar dori sa imparta o 

inghetata, conturi valabile si active. Minim o persoana pentru a fi eligibila pentru concurs. 

Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de accord sa se conformeze acestui Regulament. 

Sectiunea 6: Premiile concursului 

Premiile concursului constau in: 

 LOCUL 1: un Telefon mobil Apple iPhone 12 PRO, 128GB, 5G, Pacific Blue (in valoare de 5.399,99 

lei cu TVA)  si un bax de inghetata SUPLETTE 500 ml (in valoare de 288 lei cu TVA). 

 LOCUL 2: o Biciclete fitness ZIPRO ONE S (in valoare de 686,85 lei cu TVA) si un bax de inghetata 

SUPLETTE 500 ml (in valoare de 288 lei cu TVA). 

 LOCUL 3: un Ceas SmartWatch si Bratara Fitness 2 in 1 SmartVibe 2.0L (in valore de  198,99 lei cu TVA) si 

un bax de inghetata SUPLETTE 500 ml (in valoare de 288 lei cu TVA). 

 LOCUL 4: o Pereche căști bluethoot SONY WH-CH510 WIRELESS STEREO HEADSET (in valoare de 

160,49 lei cu TVA) si un bax de inghetata SUPLETTE 500 ml (in valoare de 288 lei cu TVA). 

Sectiunea 7: Desemnarea castigatorilor 

Castigatorii vor fi desemnati de catre Alpin 57 Lux prin intermediul unei extrageri cu ajutorul unui program de 

extragere aleatoriu si va fi desemnat de catre Adelina Pestritu printr-un later edit la postarea oficiala si prin  

InstaStory pe pagina ei, dar si pe pagina oficiala de Instagram https://www.instagram.com/inghetata.alpin/  

Castigatorii vor fi anuntati pana cel tarziu in data de 14 iulie 2021, la finalul zilei. 

Daca persoanele castigatoare ale locurilor 1-4 nu raspund intr-un interval de 48 de ore, Organizatorul isi rezerva 

dreptul de a face o noua extragere pentru a alege un alt castigator, cate unul nou aferent fiecarui loc. 

Sectiunea 8: Notificarea si predarea premiilor 

Castigatorilor li se vor aduce la cunostiinta rezultatul concursului in decurs de cel mult 2 (doua) zile lucratoare 

de la data extragerii, prin intermediul unui mesaj privat pe Instagram. Ulterior, le va fi comunicata adresa de 

email la care sa isi trimita datele personale pentru a afla cum pot intra in posesia premiului. 

Castigatorilor li se vor livra premiile prin reprezentantii Alpin57Lux, cu ajutorul masinilor frigorifice, pana cel 

tarziu in data de 14.08.2021, la adresa de domiciliu a castigatorului. 

Premiile se acorda in baza unei copii a actului de identitate si a unui proces verbal de predare-primire. 

Obligatia de calcul, virare si declarare a impozitului aferent fiecarui premiu, revine societatii Alpin 57 Lux SA. 

Sectiunea 9: Drepturi de autor 

Participantul este unic responsabil asupra oricaror consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a 

postarii unor imagini neadecvate sau cu drepturi de autor. 

Sectiunea 10: Incetarea concursului 



Prezentul Concurs va inceta de drept in data de 8 iulie 2021, ora 23.59. 

Sectiunea 11: Taxe si impozite aferente 

Castigatorul premiului se oblige sa vireze taxele aferente venitului obtinut in conformitate cu dispozitiile legale, 

organizatorul neavand nici o obligatie in acest sens. Organizatorul are obligatii doar in ceea ce priveste impozitul 

aferent fiecarui premiu. 

Sectiunea 12: Litigii 

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. 

Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre 

solutionare instantelor romane competente. 

Sectiunea 13: Alte prevederi 

Participarea la acest concurs implica obligativitarea participantilor de a respecta prevederile prezentului 

Regulament si legislatiei aplicabile. Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres 

prin Regulament,  castigatorii isi exprima acordul expres si neechivoc ca datele lor personale sa intre in baza de 

date a Organizatorului. Castigatorilor le sunt solicitate urmatoarele date: numele si prenumele, codul numeric 

personal, copie a cartii de identitate, numarul de telefon si adresa de email. Datele cu caracter personal colectate 

vor fi prelucrate pe toata durata derulării campaniei promoționale și încă 12 luni după anunțarea câștigătorilor, 

iar pentru caștigători termenul de prelucrare se va prelungi cu o durată de 10 ani de la momentul declarării lor 

ca și câștigători, pentru respectarea legislației fiscale. 


