
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE 

„#AlegSanatatea” 

  

  

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL 

CAMPANIEI 

1.1. Organizatorul campaniei promotionale pentru consumatori „#AlegSanatatea” (denumita 

in continuare "Campania") este societatea Vagonul cu Sucuri S.R.L. (denumita in continuare 

"Organizatorul"), inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/11999/2015, cod de 

identificare fiscala 35076982. 

1.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul oricand pe durata 

desfasurarii campaniei promotionale; orice modificare adusa prezentului Regulament va face 

obiectul unui Act Aditional ce va fi publicat pe site-ul www.vagonulcusucuri.ro. Nicio 

modificare nu poate produce efecte retroactive si toti participantii inregistrati pana la 

momentul modificarii vor beneficia de drepturile deja obtinute. Orice astfel de modificare 

adusa, inclusiv prelungirea sau reducerea duratei Promotiei, va fi supusa procedurii de 

autentificare de catre un notar public si va face parte integranta din Regulament. Modificarile 

produc efecte de la data publicarii lor pe site-ul www.vagonulcusucuri.ro . Organizatorul nu 

isi asuma raspunderea pentru luarea la cunostinta a modificarilor de catre participanti, atata 

timp cat acestea sunt afisate pe site. 

   

SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI 

2.1. Campania este organizata si se desfasoara doar pe teritoriul Municipiului Bucuresti in 

conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 

  

SECTIUNEA 3. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI 

3.1. Campania va incepe in data de 07 Ianuarie 2016 ora 00:00, ora Romaniei si se va incheia 

la data de 7 Febriarie 2016 ora 23:59, ora Romaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a 

modifica data de incheiere a prezentei Campanii. Noua data va fi comunicata prin Act 

Aditional la prezentul Regulament si va intra in vigoare de la data publicarii Actului 

Aditional. 

3.2. Inregistrarea in Campanie a bloggerilor alesi dar si a participantilor la concursurile 

organizate, se poate face exclusiv in perioada cuprinsa intre 07 Ianuarie 2016 ora 00:00 , ora 

Romaniei si  7 Februarie 2016 ora 23:59, ora Romaniei.  

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE 

4.1. Nu sunt eligibili a participa la Campanie angajatii VAGONUL CU SUCURI SRL, 

angajatii distribuitorilor si ai agentiilor implicate si nici membrii tuturor familiilor acestora 

(copii, parinti, frati/surori, sot/sotie). 

4.2. La Campanie pot participa toate persoanele fizice cu domiciliul/ resedinta in Bucuresti 

(denumite in continuare „Participanti”),cu varsta de minim 18 ani impliniti la data inceperii 

Campaniei, care participa la concursurile organizate pe Facebook in cadrul Campaniei, 

respectand prezentul Regulament. Persoanele cu varsta sub 18 ani nu pot participa la 

Campanie. Verificarea varstei se va face telefonic. Castigatorul isi asuma raspunderea pentru 

toate informatiile pe care le furnizeaza Organizatorului.In cazul in care castigatorul unui 

http://www.vagonulcusucuri.ro/


premiu este o persoana lipsita de capacitate de excercitiu, aceasta va intra in posesia premiului 

prin intermediul parintelui/tutorelui. 

4.3. Lista bloggerilor care participa in campanie:  

Camelia Juganaru http://www.gatesteusor.ro  

Alina Stan http://aromedepoveste.ro/  

Mariana Romanica http://www.marianaromanica.ro/  

Catalina Bucur http://sunnysideup.ro/  

Alexandra Sandu http://aromaverde.ro/contact/  

Cristina Toth http://divainbucatarie.ro  

Alexandra Sirbu https://saltnsasha.wordpress.com/  

Isabela Dobrin http://isabelacuisine.ro/  

Tania Bordianu "http://retetecutania.ro/   

4.4. Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si 

neechivoca a prezentului Regulament. 

   

 

SECTIUNEA 5. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI 

5.1. Fiecare blogger participant in campanie va primi un pachet cu 6 sucuri presate la rece, 

create chiar la Vagonul cu Sucuri si livrate la domiciliul fiecaruia sau la birou. 

5.2  Bloggerul va scrie una sau mai multe postari (dupa cum doreste) in care sa informeze 

publicul cu privire la beneficiile sucurilor naturale presate la rece si a consumului lor zilnic. In 

aceasta postare va mentiona si de livrarile la domiciliu sau birou pe ca le face Vagonul cu 

Sucuri (Magazin online aici: http://www.vagonulcusucuri.ro/magazin/) si de asemenea va 

crea cel putin doua retete de suc. 

5.3 Retetele de suc vor reprezenta inscrierea in competitia pentru castigarea storcatorului cu 

presare la rece Balance Life, oferit de Sponsorul campaniei. Aceasta va fi insotita si de 

poza. 

5.4 Toate pozele/retetele participante vor fi adunate de noi si intr-un album pe pagina de 

Facebook Vagonul cu Sucuri si vor fi supuse la vot. In cadrul fiecarei poze va fi mentionat 

si Sponsorul.  

5.5  Bloggerul isi poate indemna cititorii sa ii voteze retetele, printr-o apreciere pe Facebook 

(like, comment sau share). Fiecare persoana care voteaza va fi automat inregistrata si la 

extragerea finala si poate castiga un pachet cu sucuri naturale. Reteta castigatoare va fi aleasa 

la finalul campaniei, atat de juriul Vagonul cu Sucuri cat si in functie de aprecierile primite de 

la public (60%-40%). 

5.6  Fiecare blogger va organiza un concurs pe blog, pentru cititorii sai, si va oferi premii 

dupa regulamentul mentionat mai jos. 

5.6.1 Regulament concurs blog/cititori: Fiecare blogger poate adapta regulamentul 

concursului dupa bunul plac si specificul blogului sau. Mecanismul recomandat este 

urmatorul: Participantii intra in grupul de Facebook al Iubitorilor de Sucuri si 

Smoothies, si posteaza o poza cu un suc/smoothie.  

5.6.2 Extragerea va fi facuta de fiecare blogger in parte pentru concursul propriu. 

5.6.3. Premiile vor fi urmatoarele: 1 premiu cu un pachet de 6 sucuri, livrat la domiciliul 

castigatorului si 4 vouchere de reducere la comenzi de pe site-ul www.vagonulcusucuri.ro.   

5.6.4 Concursul este doar pentru cei cu domiciliul in Bucuresti.  

  

SECTIUNEA 6. PREMIILE ACORDATE 

6.1. In cadrul acestei Campanii, Organizatorul ofera urmatoarele premii: 

http://www.gatesteusor.ro/
http://aromedepoveste.ro/
http://www.marianaromanica.ro/
http://sunnysideup.ro/
http://aromaverde.ro/contact/
http://divainbucatarie.ro/
https://saltnsasha.wordpress.com/
http://isabelacuisine.ro/
http://www.vagonulcusucuri.ro/magazin/
https://www.facebook.com/VagonulCuSucuri/
https://www.facebook.com/VagonulCuSucuri/
https://www.facebook.com/groups/462616347261019/
https://www.facebook.com/groups/462616347261019/
http://www.vagonulcusucuri.ro/


6.1.1 Pentru bloggeri: Bloggerul castigator va primi un storcator cu presare la rece 

Balance Life in valoare de 1200lei, oferit de Sponsorul campaniei – Balance Life 

SRL.  Bloggerul castigator va avea reteta sa introdusa in gama de produse Vagonul cu Sucuri 

spre comercializare. Aceasta reteta va purta numele blogului, sau numele dat de blogger 

pentru reteta, iar astfel bloggerul va capata si expunere. Reteta va fi tinuta in gama de sucuri a 

Vagonul cu Sucuri SRL minim 1 luna, iar in functie de reactia publicului, poate fi pastrata si 

mai mult timp. 

 

6.1.2 Pentru participantii la concursuri: 1 pachet a cate 6 sucuri naturale presate la 

rece, pentru concursul de votare; 8 pachete a cate 6 sucuri naturale presate la rece, pentru 

concursurile organizate pe blogurile participante; 32 de vouchere de reducere 10% la 

comenzile de pe website-ul www.vagonulcusucuri.ro, valabile 1 luna de la incheierea 

campaniei (pana pe data de 7 Martie 2016). Numarul de pachete si vouchere oferite poate fi 

mai mic, in cazul in care castigatorii nu isi ridica premiul.  

  

 

SECTIUNEA 7. ACORDAREA PREMIILOR 

  

7.1.  Dupa incheierea Campaniei, in data de 8.02.2016, va avea loc jurizarea retetelor inscrise 

in concurs si alegerea bloggerului castigator. In alegerea bloggerului castigator, voturile 

obtinute la reteta vor reprezenta 40% din punctaj, restul de 60% fiind alegerea juriului 

Vagonul cu Sucuri.  

7.2 .  Dupa incheierea Campaniei, in data de 8.02.2016 va avea loc si tragerea la sorti pentru 

desemnarea castigatorilor la concursul de votare si cele organizate de bloggeri. Fiecare 

blogger participant are obligatia de a efectua extragerea pentru blogul sau si de a comunica 

Organizatorului persoanele castigatoare.  

7.3. Castigatoriul Premiului nu poate ceda premiul unei alte persoane. Nu se acordă 

contravaloarea în bani a premiului sau în alte produse. Premiile neacordate raman in posesia 

Organizatorului. 

7.4. Pentru a beneficia de premiu, Castigatorul trebuie sa aiba domiciliul in Bucuresti. De 

asemenea, in cazul in care premiul este livrat la adresa data de Castigator, iar acesta nu il 

ridica, premiul va fi anulat intrucat perisabilitatea produselor noastre nu ne va permite o 

livrare ulterioara. 

   

SECTIUNEA 8. PROCEDURA DE VALIDARE SI INMANARE A PREMIILOR 

8.1 Premiul cel mare – pentru bloggeri 

Premiul va fi livrat de catre Sponsorul campaniei, Balance Life SRL, la adresa furnizata de 

bloggerul castigator.  

8.2. Premii pentru participanti (pachete sucuri si vouchere) 

În termen de maxim 2 zile lucrătoare din momentul primirii mesajului/emailului câştigător, 

participanţii desemnaţi câştigători vor fi contactaţi de către un reprezentant al Organizatorului 

pe profilul de Facebook cu care s-au înscris în Campanie şi vor fi informaţi în legătură cu 

premiul câştigat şi procedura de validare. Castigatorul va fi contactat in termen de maxim 2 

zile lucratoare, minim 2 mesaje pe zi la ore diferite. In conditiile in care castigatorul nu poate 

fi contactat in termenul respectiv acesta va fi invalidat si se va trece la rezerva. 

  

SECTIUNEA 9. MINORII 

http://balancelife.ro/
http://balancelife.ro/
http://www.vagonulcusucuri.ro/


12.1. Persoanele minore (cu varsta mai mica de 18 ani la data inceperii promotiei) nu au 

dreptul sa participe in cadrul acestei campanii. 

     

SECTIUNEA 10. ANUNTAREA CASTIGATORILOR PREMIILOR 

10.1. Lista castigatorilor validati cuprinzand numele, prenumele si premiile castigate va fi 

publicata pe site-ul www.vagonulcusucuri.ro in cel mult 10 de zile lucratoare de la momentul 

validarii lor. 

  

SECTIUNEA 21. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 

21.1. Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se 

conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial. O 

copie a Regulamentului Oficial al prezentei Campanii va fi disponibila in mod gratuit oricarui 

solicitant conform art. 20.2. 

20.2. Regulamentul Campaniei „#AlegSanatatea” va fi disponibil pe site-ul Campaniei 

promotionale www.vagonulcusucuri.ro 

 

 


