REGULAMENT AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
TOMBOLA "FREE HAIRCUTS FOR A YEAR!"
10 IANUARIE 2017 – 10 APRILIE 2017

Art. 1. Organizator
1.1 Organizatorul campaniei promotionale "FREE HAIRCUTS FOR A YEAR!" (denumita
in continuare "Campania") este Societatea Comerciala ATTITUDE SALON., cu sediul
în Pantelimon, Mierii Nr. 5 -Ilfov – Punct de lucru Invingatorilor 23 Bucuresti,
inregistrata in Registrul Comertului sub J23/435/2016, cod fiscal: CUI: 35588664,
reprezentata prin Director general – Constantin Dumitru, denumita in continuare
"#FreeHaircutsForAYearByAttitudeSalon" sau "Organizator".
1.2 Campania este organizata de catre Attitude Salon in scopul fidelizarii. Regulamentul
va fi făcut public prin mass media, pe site-ul www.AttitudeSalon.ro &
www.Facebook.com/AttitudeSalon si va fi disponibil, la sediul societatii, Invingatorilor
23, Ap 1. Interfon 1. Informatii privind regulamentul campaniei se pot obtine, in baza
unui apel telefonic , la 0729227334 pe întreaga durată a Campaniei.
1.3 Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, care este
obligatoriu pentru toți participanții.
1.4 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament,
urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțul prealabil de
prezentare a acestor modificări pe www.AttitudeSalon.ro

Art. 2. Durata Campaniei:
Campania se va desfășura în perioada 10 IANUARIE 2017 – 10 APRILIE 2017

Art. 3. Drept de participare
La această Campanie poate participa orice persoana fizica care indeplineste in mod
cumulativ urmatoarele criterii:
3.1 Este client Attitude Salon și a beneficiat de servicii de minim 100 de lei;
3.2 Inscrierea in Campanie se face prin completarea unui formular in salon;
3.3 Nu au dreptul sa participe la această Campanie clientii care beneficiaza de
gratuitate sau reduceri si angajații Attitude Salon;
3.4 Pentru ca o înregistrare ca Participant la Campanie sa fie considerată validă, toate
spatiile punctate din forumlar sunt obligatorii;
3.5 Clientul Attitude Salon, poate fi inscris ca Participant la aceasta Campanie de mai
multe ori, atat timp cat respecta articolul 3. (3.1)

Art. 4. Procedura Campaniei
4.1 Campania va fi facuta publica prin intermediul site-ului www.Attitudesalon.ro &
www.facebook.com/AttitudeSalon in luna ianuarie 2017. Astfel, toti clientii care pana la
data de 10 aprilie 2017 inclusiv, indeplinesc conditiile enumerate la articolul 3 vor
putea castiga, prin tragere la sorti, unul din premiile mentionate la articolul 5 din
prezentul Regulament.
4.2 Validarea castigatorului se va face in momentul in care se constata de catre juriu ca
acesta corespunde tuturor criteriilor de eligibilitate enuntate de prezentul regulament.
4.3 Extragerea va avea loc în data de 10.04.2017, la ora 21:00, LIVE pe pagina officiala de
facebook: www.facebook.com/AttitudeSalon
4.4 Premiile se acorda doar pe baza prezentarii la Attitude Salon de catre castigator.
4.5 Premiile “FREE HAIRCUTS” sunt individuale.

Art. 5. Premiile si acordarea acestora
5.1 In cadrul tragerii la sorti vor fi acordate urmatoarele premii:

Premiu

Nr. bucăti

FREE HAIRCUTS FOR A YEAR

1

FREE HAIRCUTS FOR SIX
MONTHS

1

FREE HAIRCUTS FOR THREE
MONTHS

1

VOUCHER 50 RON

5

Vor fi acordate 5 (cinci) premii a cate un voucher echivalent la 50 RON, care poate fi
folosit pentru servicii sau achizitionare de produse de ingrijire.

Art. 6. Desemnarea castigatorilor
6.1 Extragerea va avea loc în data de 10.04.2017, la ora 21:00, LIVE pe pagina
officiala de facebook: www.facebook.com/AttitudeSalon
6.2 Lista cu numele Participantilor castigatori ai premiilor va fi afisata pe
www.facebook.com/AttitudeSalon & www.AttitudeSalon.ro in ziua tragerii la sorti
mentionate la articolul 4.3.
6.3 Extragerea va incepe in ordinere crescatoare:
- Voucherele (cinci)
- Free haircuts for three months (unu)
- Free haircuts for six months (unu)
- Free haircuts for a year (unu)

Art. 7. Litigii
7.1 In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si Participanti, acestea vor
fi solutionate pe cale amiabila.

Art. 8. Regulamentul Campaniei
8.1 Regulamentul Campaniei este disponibil pe website-ul www.attitudesalon.ro
8.2 Prin inregistrarea in Campanie, Participanții accepta irevocabil ca sunt de acord
întru totul cu dispozițiile acestui Regulament.

Art. 9. Prelucrarea datelor cu caracter personal
9.1 Prin participarea la Campanie, Participantii sunt de acord ca datele lor cu caracter
personal detinute de Attitude Salon, denumite in continuare "Informatia", sa fie
prelucrate de catre Attitude Salon in urmatoarele scopuri:




organizarea si desfasurarea Campaniei precum si desemnarea castigatorilor
Campaniei;
realizarea de rapoarte statistice;
marketingul și comercializarea produselor si serviciilor Attitude Salon, prin orice
mijloc de comunicare.

9.2 Participantii declara in mod expres ca sunt de acord cu prelucrarea datelor in
scopurile mai sus mentionate.
9.3 Informatia va fi prelucrata de catre Attitude Salon in conformitate cu prevederile
Legii 677/2001.

Art.10. Clauze finale
10.1 Prin inscrierea in Campanie, Participantii sunt de acord cu prevederile prezentului
Regulament si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele si adresa lor sa fie
facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati.

