
1. Organizatorul Concursului
Concursul din perioada 20.10.2017 - 29.10.2017 este organizat de SC Casa Rusu SRL, cu sediul social 
în Dumbrăvița, str. Conac, nr. 21, Județ Timiș, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. 
J35/3303/2006, RO19120792. Concursul se desfășoară conform prezentului Regulament, care este 
obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modi�ca sau schimba 
prezentul Regulament pe parcursul desfașurării Concursului, dar nu înainte de a anunța modi�carea 
pe pagina de Facebook Casa Rusu www.facebook.com/mobilacasarusu sau pe site 
mobilacasarusu.ro/mareadeschidere

2. A�șarea prezentului Regulament
Regulamentul va � a�șat pe toată perioada derulării Concursului pe pagina o�cială de Facebook 
Casa Rusu  www.facebook.com/mobilacasarusu și pe mobilacasarusu.ro/mareadeschidere

3. Aria de desfășurare a Concursului
Prezentul Concurs se desfășoară pe pagina o�cială de Instagram Casa Rusu, 
www.instagram.com/mobilacasarusu

4. Durata Concursului
Perioada de desfășurare a Concursului este 20.10.2017 - 29.10.2017

5. Dreptul de participare
5.1. Pentru a participa la Concurs, participanții trebuie să îndeplinească cumulativ
următoarele condiții:
- să aibă vârsta de minim 18 ani împliniți la data începerii Concursului;
- să urmeze toți pașii indicați de Concurs;
- să respecte prevederile prezentului Regulament pentru participarea la Concurs.

5.2. Prin înscrierea în Concurs, participanții sunt de acord și acceptă implicit prevederile prezentului 
regulament.
5.3. Nu sunt eligibile a participa la Concurs persoanele juridice și angajații Organizatorului, ai 
Agenției și ai celorlalte companii implicate în organizarea și derularea Concursului, precum și rudele 
de gradul I ale acestora.

REGULAMENT CONCURS

„MAREA DESCHIDERE”
20.10.2017 - 29.10.2017

MAREA 
DESCHIDERE
20 OCTOMBRIE

AUCHAN TIMIȘOARA NORD — Calea Aradului, Nr. 56a

un nou concept un nou magazin

cadouri
-15%

-10% -25%

-30%
-50%

-20% -40%

surprize
promoț

ii



5.4. Participarea la acest Concurs implică cunoașterea și acceptarea integrală a prezentului
Regulament O�cial. 

6. Drepturile de autor
6.1. Fotogra�ile înscrise trebuie să respecte legea drepturilor de autor. Participantul trebuie să �e 
proprietarul tuturor drepturilor asupra fotogra�ilor înscrise în Concurs.
6.2. Participantul este unic responsabil asupra unor consecințe directe sau indirecte ce pot apărea 
ca urmare a participării cu fotogra�i în acest Concurs.
6.3. Pentru validarea câștigătorului, acesta va trebui să trimită către organizator prin mesaj privat 
sau pe email fotogra�a originală cu care a câștigat premiile din Concurs.
6.4. Prin înscrierea în Concurs, participantul oferă Organizatorului permisiunea de a folosi, publica și 
republica aceste fotogra�i în întregime sau parțial, individual, în toate publicațiile mass-media din 
prezent și din viitor și pentru orice scop, pentru ilustrate, artă, editoriale, scopuri publicitare și 
comerciale, sau orice alte scopuri fără restricții la modi�cări pe o perioadă nedeterminată de timp.
6.5. Organizatorul Concursului nu are nicio răspundere şi nu va � implicat în litigii legate de
proprietatea pozelor trimise de către participant.
6.6. Tipul de fotogra�i acceptate
Nu vor � acceptate fotogra�i care:
- Conțin orice formă de violență;
- Conțin nuditate;
- Prezintă încălcarea legii sau orice modalitate prin care aceasta poate � încălcată;
- Promovează discriminarea de orice natură;
- Au caracter ofensator, abuziv, indecent, calomniator sau obscen;
- Conțin branduri concurente sau orice fel de branduri.

7. Mecanismul Concursului
7.1. Concursul se desfășoară numai online, pe pagina de Instagram - 
www.instagram.com/mobilacasarusu
7.2. Pentru a participa la prezentul Concurs, participanții trebuie să respecte următorul mecanism:
a) Participantul realizează o fotogra�e în care surprinde un moment plăcut din magazinele Casa 
Rusu. Sunt acceptate în fotogra�e și una sau mai multe persoane sau alte subiecte ce pot produce 
emoții (copii, animale, �ori etc).
b) Participantul încarcă poza sau pozele pe contul săi de Instagram, folosind hashtag-urile 
#CasaRusu și #MareaDeschidere.
c) Participantul va eticheta în fotogra�a sa pagina o�cială de Instagram Casa Rusu.
d) O înscriere validă este o înscriere care respectă toate aceste condiții cumulat.

8. Premii
8.1. În cadrul prezentului Concursului, premiile constau în trei fotolii Igor, oferite celor trei 
câștigători.
8.2. Câștigătorii premiului nu pot solicita contravaloarea premiului câștigat în bani și nici nu pot 
solicita schimbarea caracteristicilor acestuia.
8.3. Valoarea totală estimată a premiilor este de 1.535,97 lei, TVA inclus.

9. Alegerea câștigătorului
Alegerea celor trei câștigători se va realiza aleatoriu, prin random.org.

10. Anunțarea câștigătorului
Anunțarea celor trei câștigători va avea loc în data de 30.10.2017, pe paginile ofciale de Instagram și 
Facebook Casa Rusu: www.instagram.com/mobilacasarusu și www.facebook.com/mobilacasarusu.



11. Con�dențialitatea datelor
Participanţii la Concurs sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, 
termenilor și condiţiilor prezentului Regulament. Prin comunicarea datelor personale în 
modalităţile indicate în mod expres prin Regulament, participanţii la Concurs își exprimă acordul 
expres și neechivoc, ca datele lor personale să intre în baza de date a Organizatorului.

Organizatorul nu condiţionează participarea la Concurs de exprimarea acestui acord. În cazul în care 
participanţii nu sunt de acord cu prelucrarea acestor date, Organizatorul nu va face alte demersuri 
ulterioare în acest sens.


