
„80 de ani de culori – San Marco premiază lucrările tale” 
Regulament complet 

 

I. ORGANIZATOR 

Organizatorul programului cu premii este Colorificio San Marco S.p.A., cu sediul în via Alta 10, 
Marcon (VE), Italia, cod de înregistrare în scopuri de TVA IT00229240270 (denumit în 
continuare „Organizator”). 
 
II. OBIECTIV ȘI PRODUSE LA PROMOȚIE 

Aceast program cu premii este realizat cu intenția de a mări baza de date de utilizatori a 
organizatorului în scopul trimiterii de comunicări comerciale prin sms sau e-mail și pentru 
stimularea vânzării și promovării produselor marca San Marco (denumite în continuare 
„Produse”), la sediul unor distribuitori prezenți pe teritoriul României. 

III. DESTINATARI 

Destinatarii acestui program cu premii sunt toți consumatorii finali interesați să primească 
comunicări comerciale prin e-mail sau sms din partea Organizatorului, cu vârsta peste 18 ani, 
care vor achiziționa produse la promoție în valoare de cel puțin 450 RON, după cum este indicat 
la punctul VI (denumiți în continuare „Participanți”). Este exclusă participarea celor care au 
relații de colaborare și/sau angajare cu societatea organizatoare. De asemenea, este exclusă 
participarea subiecților implicați în organizarea și gestionarea programului cu premii. 
 
IV. ARIA TERITORIALĂ 

Programul cu premii este valabil în România la toți distribuitorii produselor marca San Marco, 
indicați în lista de pe site-ul http://www.san-marco.com/ron 

V. DURATĂ 

Programul cu premii este valabil în perioada 3 mai - 31 august 2017 (denumită în continuare 
„Perioadă promoțională”). 

VI. DESFĂȘURARE  

Între 3 mai și 31 august 2017, vor fi afișate pe Facebook bannere promoționale geolocalizate. 
Participantii care vor da clic pe acestea vor fi redirecționați pe o pagină de destinație, unde vor 
trebui să se înregistreze prin intermediul formularului pus la dispoziție și să își exprime în mod 
obligatoriu acordul la utilizarea propriilor date pentru trimiterea de comunicări comerciale din 
partea organizatorului, prin e-mail sau sms. În timpul înregistrării, Participantului i se va indica 
un punct de vânzare dintre cele care au aderat la inițiativă, unde Participantul va trebui să se 
prezinte pentru a revendica premiul: Participantul poate schimba punctul de vânzare sugerat cu 
altul dintre cele care au aderat la inițiativă. După efectuarea înregistrării nu mai este posibilă 
modificarea punctului de vânzare. 
 
Pentru confirmarea înregistrării, Participantii vor primi un mesaj e-mail la adresa de poștă 
electronică indicată în formular: acest e-mail va conține un bon pe care Participantii vor trebui 



să îl printeze și să îl prezinte în punctul de vânzare ales în timpul înregistrării și indicat în 
mesajul respectiv. 
Acest bon va fi necesar pentru revendicarea unui pachet, după cum este descris în continuare. 
Participantii care, în timpul perioadei promoționale, se vor prezenta la punctul de vânzare ales și 
vor achiziționa produse marca San Marco în valoare de cel puțin 450 RON pe același bon de 
casă, vor avea dreptul să primească, prezentând la casierie bonul printat, un pachet San Marco 
(detalii la punctul VII). 
Fiecare Participant se poate înregistra o singură dată și poate revendica un singur premiu în 
decursul întregii perioade. 
 
VII. PREMII ȘI LIVRARE 

Premiul este un pachet San Marco în valoare de 45,50 RON, conținând fiecare un tricou, un 
rucsac și căști inscripționate cu marca și logo-ul San Marco. 

Premiul va fi livrat concomitent cu achiziționarea produselor San Marco în punctul de vânzare. 
Cu toate acestea, se precizează că, în cazul în care premiile sunt momentan epuizate în 
punctul de vânzare, Participantul are dreptul de a-l primi în timp de 90 de zile de la solicitare. 
Este de datoria punctului de vânzare să colecteze datele Participantilor îndreptățiți și să 
transmită solicitarea Organizatorului, care va lua măsurile necesare pentru a livra pachetul la 
punctul de vânzare în care s-a efectuat achiziția și revendicarea premiului, în timp de 90 de zile 
de la solicitarea prezentată de persoana interesată. 

Organizatorul nu își asumă nicio responsabilitate în cazul comunicării greșite sau incomplete a 
datelor personale și de contact de către câștigător. 
 
Organizatorul este responsabil pentru calculul, retinerea, declararea si plata impozitului pe venit 
datorat pentru premiile oferite, daca este cazul, conform prevederilor legale in vigoare. 
 
Sub niciun motiv nu se poate cere schimbarea sau înlocuirea premiului, nici contravaloarea în 
numerar. In masura maxima permisa de lege, Organizatorul este exonerat cu privire la orice  
daune derivate din utilizarea premiului. Organizatorul își rezervă dreptul de a înlocui premiile 
anunțate cu alte premii de valoare echivalentă sau superioară. 
 
VIII. PUBLICITATE 

Organizatorul va comunica programul cu premii cu ajutorul materialelor POP expuse în punctele 
de vânzare care aderă la inițiativă și prin intermediul bannerelor pe Facebook. 
Regulamentul complet va fi pus la dispoziția consumatorilor pe 80.san-marco.com/ron/  
 
IX. MODIFICAREA CLAUZELOR PROGRAMULUI CU PREMII 

Organizatorul își rezervă dreptul de a prelungi, modifica, scurta sau anula programul cu premii, 
în cazul în care, din orice motiv, nu mai este posibilă continuarea acesteia conform dispozițiilor 
acestui regulament. 



Eventualele modificări vor fi comunicate prin intermediul acelorași mijloace de promovare 
indicate mai sus și vor fi considerate drept anexe la prezentul regulament și parte integrantă a 
acestuia. 
 
Organizatorul nu va putea fi în niciun caz considerat responsabil dacă programul cu premii va fi 
întârziat, modificat, scurtat sau anulat dacă circumstanțele justifică acest lucru, cu condiția să nu 
fi fost adusă atingere drepturilor dobândite de către Participanți. 

 
X. GARANȚII ȘI OBLIGAȚII 

Prin participarea la acest program cu premii se prezumă acceptarea necondiționată și totală din 
partea Participantului a tuturor regulilor și clauzelor incluse în acest regulament, fără nicio 
restricție, inclusiv a valorii indicate a premiilor puse în joc. 
 
XI. OBLIGAȚII FISCALE 

Fiecare Participant va trebui să declare valoarea premiilor câștigate în declarația sa de venit. 
 
XII. LEGE APLICABILĂ 

Acest regulament va fi interpretat in conformitate cu legea română.  
 
XIII. CONFIDENȚIALITATE 

Datele cu caracter personal furnizate de Participanți vor fi prelucrate de organizator și de 
societățile din grupul acestuia și de distribuitori în măsura în care sunt necesare desfășurării 
programului cu premii, și de Organizator pentru trimiterea unor comunicări cu caracter comercial 
despre produsele, serviciile și evenimentele Organizatorului, în conformitate cu politica de 
confidențialitate a organizatorului, care poate fi consultată pe http://www.san-marco.com/ron/ . 
 
Prin participarea la acest program cu premii, Participanții își dau acordul la transferul și 
utilizarea datelor cu caracter personal de către organizator.  
 

XIV. DIVERSE 

• Prin participarea la acest program cu premii, Participanții declară că acceptă toate clauzele 
din acest regulament. 

• Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru problemele tehnice sau erorile umane 
care nu sunt sub controlul acestuia. 

• Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica, anula sau suspenda un element al unui 
premiu dacă, din cauza unor circumstanțe aflate în afara controlului acestuia, acest element 
nu mai este disponibil. În cazul în care apar situații in afara controlului Organizatorului, 
organizatorul își rezervă, de asemenea, dreptul de a înlocui premiul, total sau parțial, cu un 
alt premiu de valoare echivalentă sau superioară.  

• Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru acțiunile terților.  
• Organizatorul nu își asumă responsabilitatea în cazul în care survine un fapt, o omisiune, un 

eveniment sau o situație în afara controlului Organizatorului și care îl împiedică pe 



Organizator să-și îndeplinească obligațiile prevăzute în acest regulament sau care implică o 
întârziere în executarea acestora.  

• În cazul în care survin situații care afectează desfășurarea normală a programului cu premii 
sau care împiedică desfășurarea programului cu premii conform promisiunilor, din orice motiv 
care depășește controlul Organizatorului, Organizatorul își rezervă dreptul, în măsura 
maximă permisă de lege (a) să descalifice orice Participant sau (b) pe baza indicațiilor 
autorităților competente, să modifice, să întrerupă, să încheie anticipat sau să anuleze 
aceast program cu premii.  

• Acest program cu premii nu este în niciun fel sponsorizat, susținut sau gestionat de 
Facebook, și nici asociat cu Facebook. 

 


