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Regulamentul Campaniei promoționale  
”Concurs de Ziua Internațională Barista” 

 

Definiții 

Organizator – distribuitorul de produse marca comercială ”Julius Meinl” S.C. ”PROVITUS GRUP” S.R.L.  

Concursul de Ziua Internațională Barista” – campanie de promovare a produselor comercializate și serviciilor S.C. 
”PROVITUS GRUP” S.R.L., organizată pentru clienți, în scopuri publicitare (în continuare ”Concurs”). Toate premiile 
în cadrul campaniei vor fi oferite exclusiv din contul Organizatorului. 

Participant – persoană fizică, care s-a înregistrat pentru participare la Concurs. 

 

1. Condiții generale 

1.1. Prezentul Regulament este aprobat de către Organizator, în vederea organizării Concursului din data de  
01 martie 2023 pînă pe data de 07 martie 2023 (inclusiv).  

1.2. La Concurs pot participa persoane fizice, cu vârsta de peste 18 ani, rezident al Republicii Moldova, care sunt 
angajați în unitățile de alimentație publică și care prepară băuturi din cafea cu ornamente de tip latte-art, pentru 
vizitatorii acestor unități (barista).  

1.3. Pentru a participa la Concurs, Participantul va prepara o băutură din cafea, cu înregistrarea video a procesului 
de preparare, care este necesar să fie postat public pe rețelele de socializare Facebook® în comentariile postării de 
pe pagina Organizatorului. 

Paginile oficiale ale Organizatorului sunt: 

Facebook® - Julius Meinl  

1.4. Se califică pentru Concurs postările cu video ce corespund condițiilor descrise mai sus. 

 

2. Condițiile de desfășurare a Concursului 

2.1. Concursul se va desfășura în perioada indicată. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica unilateral durata 
de desfășurare a Concursului, cu publicarea modificărilor cu 3 zile înainte de data introducerii acestora.  

2.2. La Concurs participă persoanele care în perioada care corespund condițiilor de participare descrise supra. 

2.3. Un Participant poate publica mai multe video în perioada de desfășurare a Concursului, însă poate cîștiga un 
singur premiu. 

3. Regulile de desfășurare a Concursului 

3.1. Cîștigătorul va fi desemnat Participantul postarea căruia va acumula cele mai multe aprecieri/reacții pe rețeaua 
de socializare Facebook® 

3.2. La Concurs vor participa toate comentariile din perioada indicată, care vor conține materialul video. 
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3.3. Organizatorul va anunța pe pagina sa oficială de pe Facebook® câștigătorii Concursului. Aceștia urmează să se 
apropie la oficiul Organizatorului pentru a le fi înmânate premiile corespunzătoare. În cazul în care Câștigătorul nu 
se va prezenta pentru a ridica premiul sau nu este eligibil conform condițiilor expuse prezentul Regulament, 
Organizatorul poate anula premiul nerevendicat. 
3.5. Se consideră că Organizatorul și-a executat obligația sa privind informarea Câștigătorului din momentul 
executării acțiunilor specificate în p. 3.3. al prezentului Regulament.  

3.6. Participanții la Concurs nu vor avea careva obiecții, pretenții, reclamații etc. cu privire la condițiile stipulate în 
prezentul Regulament.  
 

4. Premiile oferite în cadrul Concursului 

4.1.    Fondul de premii oferite în cadrul Concursului sunt:  

Locul  1 - Pitcher Profesional Barista Space  

Locul 2 - Cană termică Julius Meinl. 

Locul 3 - Cană Espresso 160 ani Julius Meinl în ediție limitată  

4.2. Premiile vor fi înmânate exclusiv Câștigătorilor și nu pot fi schimbate și nu se poate cere contravaloarea în bani 
a premiilor acordate în cadrul acestui Concurs.  

5. Oferirea premiilor 

5.1. Premiile vor fi acordate Câștigătorului după identificare, în oficiul Organizatorului situat în mun. Chişinău, pe 
str. Uzinelor, 5, în decurs de 30 zile din data publicării rezultatelor Concursului 

5.2. Identificarea câștigătorului se face în baza unui act de identitate și prin dovada faptului că acesta are acces la 
pagina de pe rețeaua de socializare, de a care s-a făcut postarea desemnată câștigătoare. 

5.3. Organizatorul nu va accepta nicio pretenție sau cerere după expirarea termenului menționat în p. 5.1.  

5.4. Taxele și impozitele ce reies din obligația Organizatorului de a transmite premiul Câștigătorului vor fi achitate 
din contul Organizatorului, restul obligațiilor se vor achita de Câștigător.  

  

6. Exprimarea acordului la participarea în cadrul Concursului și acceptarea condițiilor de participare 

6.1. Înregistrarea codului de participare constituie manifestarea consimțământului de participare în Concurs.  

6.2. Participarea la prezentul Concurs semnifică acceptarea condițiilor prezentului Regulament și acordarea 
Organizatorului dreptului de procesare a datelor personale, inclusiv dar fără a se limita la numărul de telefon al 
participantului, nume prenume, precum și alte date necesare în cadrul participării la prezentul Concurs.  

6.3. Participarea în cadrul acestui Concurs prezumă, în mod tacit, informarea Participantului cu toate regulile de 
desfășurare a Concursului, anunțate în mod public de către Organizator.  

6.4. Orice participant la Concurs poate fi exclus de la participare dacă:  

- în perioada de derulare a prezentului Concurs, Participantul a încălcat prevederile prezentului Regulament.  
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- Participantul a comis acțiuni ilegale, precum și alte fapte care intră în contradicție cu politicile Organizatorului sau 
care atentează la reputația acesteia.  

6.5. Prin participarea la prezenta Concurs participanții își exprimă în mod expres acordul de a primi de la S.C. 
”PROVITUS GRUP” S.R.L. mesaje SMS sau prin e-amil precum și apeluri vocale cu caracter informativ.  

7. Informarea participanților 

7.1. Informația deplină cu privire la Concurs este disponibilă pe www.provitusgrup.md.  

  

8. Obligațiile câștigătorului 

8.1. Pentru a primi premiile, Câștigătorul trebuie să prezinte actele specificate în prezentul Regulament.  

8.2. Participantul ce a câștigat premiul în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, se obligă se 
primească premiul respectiv conform regulilor stabilite de prezentul Regulament sau să prezinte în scris refuzul de 
a intra în posesia premiului respectiv în termenii stabiliți de Regulament.  

8.3. Câștigătorul oricărui premiu oferit în cadrul Concursului acceptă în mod expres obligația sa de a participa în 
cadrul campaniilor publicitare sau oricare alte campanii organizate de către Organizator cu referire la Concursul 
dat, fără a pretinde la remunerare. Totodată, Câștigătorul oferă Organizatorului dreptul de a utiliza numele și 
imaginea sa pentru anunțarea oficială, în mod public, a rezultatelor Concursului.  

8.4. În cazul în care Câștigătorul nu va accepta oricare din condițiile și/sau obligațiile stabilite în prezentul 
Regulament, atunci în mod automat se va considera că Participantul declarat Câștigător a refuzat de a intra în 
posesia premiului. Prin acceptarea premiului se consideră că Câștigătorul a acceptat, în mod tacit, prezentele 
condiții și obligații stabilite pentru Câștigător în prezentul Regulament și exclude ulterior posibilitatea refuzării 
executării acestor condiții și/sau obligații.  

8.5. Refuzul de a executa oricare condiții și/sau obligații stabilite în prezentul Regulament se consideră drept temei 
de rambursare Organizatorului a premiului câștigat în prezentul Concurs.  

  

9. Drepturile și limitarea responsabilității Organizatorului 

9.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a schimba unilateral oricând premiul oferit în cadrul prezentului Concurs, 
precum și condițiile de desfășurare a Concursului, inclusiv și prevederile prezentului Regulament fără informare 
prealabilă.  

9.3. Organizatorul nu va accepta nici o pretenție cu referire la modul de organizare a Concursului, categoriile de 
premii oferite, precum și rezultatele Concursului.  

9.4. Participanții la prezentul Concurs nu au dreptul să solicite modificarea sau/și excluderea oricăror condiții sau 
puncte ale prezentului Regulament.  

9.5. Refuzul de a respecta oricare dintre condițiile necesare pentru a intra în posesia premiului are drept consecință 
refuzul Organizatorului de a înmâna premiul, indiferent de faptul dacă sunt respectate celelalte condiții.  

9.6. Prezentul Concurs desfășurat de către Organizator este considerată o acțiune publicitară, efectuată din contul 
organizatorului. 
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