Regulament Tombola
Gala Premiilor Pentru Un Mediu Curat, editia a XI-a 2019
Preambul:
Concursul Gala Premiilor Pentru Un Mediu Curat, ajuns in 2019 la cea de-a XI-a editie, premiaza si in
acest an proiectele desfasurate in domeniul protectiei mediului, conservarii resurselor planetei si
prevenirii risipei acestora, dezvoltate de catre companii, institutii de invatamant, institutii publice si
organizatii non-guvernamentale. In aceasta editie a Concursului Gala Premiilor Pentru Un mediu
Curat sunt inscrise, de catre companii, institutii de invatamant, institutii publice si organizatii nonguvernamentale, proiectele concretizate in proiecte ECO si proiecte de CSR care vizeaza colectarea
selectiva si reciclarea deseurilor, conservarea resurselor planetei si prevenirea risipei acestora,
dezvoltate incepand din luna octombrie 2018. Aceste proiecte ar putea fi in desfasurare sau deja
incheiate la data de 20 noiembrie 2019, astfel incat sa fie oferite publicului larg rezultate
intermediare sau finale aferente proiectelor inscrise. Aria de desfasurare a acestora trebuie sa
includa si teritoriul Romaniei.
In cadrul Galei Premiilor Pentru Un Mediu Curat, editia a XI-a 2019, din data de 12 decembrie 2019,
va avea loc o tombola organizata de Asociatia ECOTIC, care va premia participantii. In deschiderea
Galei, toti participantii (exludere facand angajatii ECOTIC si partenerii care ofera premiile la tombola)
vor primi un tichet la tombola, cu titlu gratuit, iar extragerea se va desfasura la sfarsitul
evenimentului.

Art. 1 Organizatorul Tombolei
ASOCIATIA ECOTIC, cu sediul în Bucuresti, Str. Turturelelor, nr. 48, parter, cam. 8, Sector 3, CUI RO
18870966, reprezentată de domnul Dragos Calugaru, Director General, denumită în continuare
ECOTIC.
Art. 2. Scopul Tombolei
2.1 Tombola urmareste rasplatirea participarii si recunoasterea aportului la Galaal fiecarui participant.
Art. 3. Drept de participare
3.1 Au drept de participare la Tombola toate persoanele fizice (denumite in continuare, individual,
„Participantul” si, in mod colectiv, „Participanti”), cu varsta de minimum 18 ani impliniti la ora si
data inceperii evenimentului Gala Premiilor Pentru Un Mediu Curat 2019, exludere facand
angajatii ECOTIC si partenerii care ofera premiile la tombola
Art. 4. Aria de desfasurare si durata Tombolei
Aria de desfasurare: sala Ronda, Hotel InterContinental Bucuresti
Perioada de desfasurare : 12.12.2019
Interval orar: 18:30 – 21:00

Art. 5 Mecanismul Tombolei
5.1. In momentul inregistrarii la inceperea evenimentului, participantii primesc un voucher, cu titlu
gratuit, cu care sunt automat inscrisi la tombola. Voucherul presupune cate un numar pentru fiecare
participant, iar la finalul evenimentului se vor striga numerele extrase.

5.2. Pe baza biletelor de tombola primite de catre Participanti, se va organiza o extragere la ora 21:00
din cadrul evenimentului, unde se vor striga numerele extrase dintr-un bol.
5.3. Numarul extras se va striga de 3 ori de catre MC-ul evenimentului. In eventualitatea in care
Participantul cu numarul extras nu raspunde din diverse motive (nu este in sala sau a plecat de la
eveniment) sau raspunde, dar nu mai detine asupra lui biletul cu numarul respectiv, MC-ul va
extrage un alt numar. Acest lucru se repeta pana cand un participant are numarul extras.
Art. 6. Premiile oferite:
6.1 Premiile acordate prin tragere la sorti in cadrul unei evenimentului sunt urmatoarele:
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premiului
acordat

6
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1033
Nu se aplica

In total, pentru tombola organizata la evenimentul din data de 12.12.2019, numarul de Participanti
premiati va fi de 9.
Valoarea totala a premilor este de 2644,29 lei cu TVA, constand in produsele mentionate mai sus.
Nu sunt posibile returnarea premiilor si/sau inlocuirea acestora cu contravaloarea lor in bani sau alte
bunuri.

Art. 7. Predarea premilor
7.1 Predarea premiilor oferite prin tragere la sorti: Participantul cu numarul extras este chemat pe
scena pentru a fi confirmat biletul si i se va inmana premiul. Nu vor fi colectate sau prelucrate niciun
fel de date personale ale participantilor, cu exceptia castigatorilor cu care se va incheia proces verbal
de predare-primire, separat.
Art. 8. Impozit aferent premiilor
Organizatorul va calcula, retine si vira in conformitate cu prevederile titlului III din Legea nr. 227/2015
privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, impozitul aferent venitului din premii,

in masura in care premiul acordat unui singur castigator depaseste plafonul zilnic stabilit prin lege ca
fiind impozabil (600 de lei, valoarea cu TVA inclus).

Art. 9. Acceptarea Regulamentului
Prin simpla primire a voucherului si/sau pastrare a sa si/sau utilizare a sa, Participantul isi exprima
acordul pentru prezentul Regulament. In cazul in care nu este de acord cu Regulamentul, persoana
poate allege sa nu primeasca voucherul si sa nu participe la Tombola.

