
Regulament participare la CONCURSUL ,,MICUL CURCUBEU – 

DecorPentruCopii.ro" 17 MAI – 01 IUNIE 2020 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI 

 Organizatorul Concursului ,,MICUL CURCUBEU – DecorPentruCopii.ro” este SC DECOR PENTRU COPII SRL 

 Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit in continuare 

„Regulament”), regulamentul este obligatoriu 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 DURATA DESFASURARII CONCURSULUI 

Concursul se va desfasura in perioada 17 MAI – 01 IUNIE 2020 pe www.DecorPentruCopii.ro/concurs  

SECTIUNEA 3. DREPTURI SI CONDITIILE DE PARTICIPARE 

 Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice care au implinit 18 ani la data concursului, indiferent de 

nationalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie, rezidente in Romania, care respecta conditiile prezentului 

regulament si care urmeaza indicatiile prezente in acest Regulament pentru a-si valida participarea. 

 Dreptul de participare apartine in exclusivitate participantului care indeplineste conditiile impuse de 

Regulament. 

SECTIUNEA 4. PROTECTIA DATELOR PERSONALE 

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de catre participanti la inscrierea in concurs exclusive in 

scopul anuntarii si identificarii castigatorului. Precum si pentru a gestiona procesul de livrari folosind firma 

de curierat FAN. 

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI 

 Utilizatorii se pot inscrie in concurs in perioada 17 MAI – 01 IUNIE ora 17, doar pe pagina concursului 

https://decorpentrucopii.ro/concurs si pe baza codul de comanda primit la achizitonarea oricarui produs 

din magazinul online https://decorpentrucopii.ro cu valoarea minima de 100 lei, pana 01 IUNIE ora 17 

http://www.decorpentrucopii.ro/concurs


 Fiecare participant trebuie inscrie codul de comanda, valabil pentru 1 singura data 

 Este valabil participarea cu mai multe coduri de comenzi valabile. 

 

 Pot participa la concurs clientii #Decorpentrucopii care au achizitionat online produse de la noi de cand am 

deschis magazinul online pana in 01 IUNIE 2020 ora 17. Participarea la concurs implica inscrierea codul de 

comanda pe pagina concursului: https://decorpentrucopii.ro/concurs  

 Comanda minima pentru inscrierea la concurs este de 100 lei. 

 Participarea implica inscrierea a codului de comanda, astfel se manifesta intentia de participare. Doar 

clientii care isi manifesta intentia de participare la concurs prin scrierea codului de comanda, in perioada 

17 MAI – 01 IUNIE 2020, ora 17:00, sunt luati in considerare pentru extragerea premiului. 

 NU luam in considerare inscrierea prin comentariu la alte postari din social media. Luam in considerare doar 

inscrierile care respecta prezentul regulament de la postarea oficiala de concurs. 

SECTIUNEA 6. PREMIUL CONCURSULUI 

 

 Premiul Mare / Locul 1 : 1 pikler curcubeu + rampa de catarare si tobogan 

(https://decorpentrucopii.ro/produse/706/triunghiul-pikler-curcubeu-rampa) 

 Locul 2: 1 placa curbata (https://decorpentrucopii.ro/produse/423/placa-curbata-balans-si-echilibriu) 

 Locul 3: 1 placa curbata (https://decorpentrucopii.ro/produse/423/placa-curbata-balans-si-echilibriu) 

 Locul 4: 1 set norișori alb (https://decorpentrucopii.ro/produse/440/raft-norisori-pentru-carti-set-2-buc) 

 Locul 5: 1 paturica cosmos 80x100cm (https://decorpentrucopii.ro/produse/595/paturica-cosmos) 

 Locul 6: 1 paturica cosmos 80x100cm (https://decorpentrucopii.ro/produse/595/paturica-cosmos) 

 Locul 7: 1 paturica cosmos 80x100cm (https://decorpentrucopii.ro/produse/595/paturica-cosmos) 
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SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORIILOR 

 Prin inscrierea la concurs, fiecare participant isi da automat acordul cu prezentul regulament.  

 Castigatori trebuie sa indeplineasca conditiile Regulamentului conform sectiunii nr 5 din acest regulament.  

 Toti participanti vor fi prezent intr-o lista online pe pagina concursului https://decorpentrucopii.ro/concurs  

 Castigatori vor fi alese prin random si vor fi publicate online pe pagina concursului 

https://decorpentrucopii.ro/concurs 

SECTIUNEA 8. NOTIFICAREA SI PREDAREA PREMIULUI 

 Extragerea castigatoriilor se face random printr-un algorism total aleatoriu direct pe pagina concusului 

https://decorpentrucopii.ro/concurs 

 Castigatori vor fi automat anuntate pe pagina concursului https://decorpentrucopii.ro/concurs 

 Anuntam toate castigatori prin postare publica pe pagina de facebook in 01 – 02 IUNIE pe pagina 

https://www.facebook.com/DecorPentruCopii/  

 Castigatorul este rugat ca in maxim 24h de la anuntul postat cu castigatorii sa ne contacteze prin mail la 

adresa vanzari@decorpentrucopii.ro sau wathsapp la nr +40 733 155 065 sau pe mesageria/chat online 

disponibil direct pe site sau pe mesageria paginii https://www.facebook.com/DecorPentruCopii/ pentru a 

ne furniza datele de livrare. 

 Daca in cele 24 h de la anunțarea castigatorului nu primim un mesaj privat, facem alta extragere. 

 Organizatorul nu este responsabil pentru intarzierea anuntarii castigatorilor din motive care nu tin de el. 

 Nu acordam contravaloarea in bani a premiului. 

 Livrarea o asiguram noi, prin serviciul de curierat FanCourier, gratuit pe teritoriul Romaniei si doar in raza 

de acoperire a curierului care nu implica taxa unor km suplimentari. 

 Daca castigatorul ofera o adresa de livrare care nu se afla in afara razieri de acoperie a curierului si necesita 

km suplimentari, taxa pentru livrare revine castigatorului. Exista si optiunea de a ne oferi o alta adresa care 

nu implica km suplimentari. 

SECTIUNEA 9. INCETAREA CONCURSULUI 

Prezentul Concurs va inceta de drept la data de 1 IUNIE, ora 17:00 si poate inceta inainte de termen numai 

în cazul producerii unui eveniment de forta majora - de natura a face imposibila derularea. 

SECTIUNEA 10. REGULAMENTUL CONCURSULUI 

 Regulamentul Concursului este disponibil in mod gratuit pe pagina concursului 

https://decorpentrucopii.ro/concurs   

 Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord in mod automat sa se conformeze acestui 

Regulament.  

 Orice modificari ale prezentului Regulament va fi comunicata pe pagina de facebook a organizatorului: 

https://www.facebook.com/DecorPentruCopii/  

 

Aveți vreo întrebare? Echipa noastră este mereu gata să vă ajute pe email la vanzari@decorpentrucopii.ro sau la 

nr. de telefon 0733155065 
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