Regulament de concurs
Noodle Pack x Selly – ‘The Raffle’

Regulament de concurs:
1. Organizatorii concursului
Concursul este organizat de Noodle Pack Romania, in colaborare cu Selly, cu ocazia
deschiderii nonoului restaurant din Piata Romana, situate pe Bulevardul Gheorghe
Magheru, 24A.
2. Durata si aria de desfasurare a concursului
Concursul se desfasoara exclusiv pe teritoriul Romaniei, mai exact fizic in Bucuresti, la
concurs putand participa orice persoana. Concursul se va desfasura pe data de 7 Iunie
2022, intre orele 15:00-16:00, ora Romaniei.
3. Dreptul de participare
La acest concurs poate participa orice persoana care indeplineste criteriile de
participare descrise in continuare in prezentul regulament. Nu au dreptul de a participa
la acest concurs angajatii si rudele de pana la gradul 2 ai reprezentatilor companiei
organizatoare si ai agentiilor cu care compania organizatoare colaboreaza.
4. Premiile concursului
Premiile sunt urmatoarele:
-1 x Boxa portabila JBL PULSE 4
-1 x Casti Over-Ear Beats by Dr. Dre Studio3 Wireless
- 1x Smartwatch GARMIN Venu 2 Plus
- 1x Camera video actiune GoPro HERO10 Black
- 3 x Acumulator extern Romoss Zeus 40000 mAh
-5 x carduri NP in valaoare de 200 lei, valabile pana la 31 decembrie 2022.

Valoarea totala a premiilor este de aproximativ 8500 lei, TVA inclus.
Premiile se vor acorda prin tragere la sorti dintre participantii care au indeplinit conditiile
de participare asa cum sunt descrise in SECTIUNEA 5.

5. Mecanismul concursului
5.1. Concursul se desfasoara exclusiv fizic in Bucuresti, Romania, in locatia Noodle
Pack, din adresa Bulevardul Gheorghe Magheru, 26.
5.2. Pentru a participa la concurs, trebuie sa realizeze cumulative urmatoarele actiuni:
* Participantii sa fie prezenti fizic la evenimentul de lansare al noului restaurant Noodle
Pack din Piata Romana in data de 7 Iunie 2022.
* Inscrierea la concurs se va face doar intre orele 15:00-16:00, iar dupa ora 16:00 se
vor inchide urnele de inscriere.
* Sa realizeze o poza cu restaurantul/preprataele Noodle Pack, cu Selly, sau orice alta
fotografie de la locul evenimentului, pe care sa o posteze pe contul personal de
Instagram cu tag catre @noodle.pack.
La finalul evenimentului, vom extrage castigatorii, vom verifica daca au indeplinit toate
conditiile de participare si acestia pot intra in posesia premiilor castigate!
5.3. Pentru ca o inscriere sa fie considerata valabila si inregistrata de catre un
participant acesta trebuie s respecte, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:
● sa nu incalce in niciun fel prezentul Regulament oficial;
● sa nu contina detalii defaimatoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare in
general sau in mod direct pentru persoane de o anumita rasa, entitate, religie,
orientare sexuala sau grup socio-economic sau mesaje ilegale, imorale sau
antisociale;
● sa nu contina amenintari catre orice terta persoana, loc, afacere sau grup, sa nu
lezeze intimitatea, dreptul la viata privata si/sau alte drepturi ale oricarei terte
persoane, firma sau entitate si nu trebuie sa incalce in niciun alt mod legile si
reglementarile aplicabile;
● sa nu contina referiri sau mesaje cu privire la marci inregistrate sau
neinregistrare;
● sa nu foloseasca expresii protejate prin drepturi de autor sau alte drepturi de
proprietate intelectuala;
● sa nu contina mesaje adresate minorilor si sa nu faca referire la minori;
Participantul care va realiza o postare care nu indeplineste conditiile enumerate mai
sus, va fi descalificat, si nu va fi luat in considerare in vederea includerii in tragerea la
sorti si/sau si a desemnarii participantilor castigatori. Organizatorul are dreptul, dar nu si
obligatia, de a sterge/modifica/altera in orice mod comentariul/comentariile
participantului/participantilor ce nu indeplineste/indeplinesc conditiile enumerate mai
sus.
5.4. Nu vor fi luate in considerare:

● Postarile care nu contin 1 tag catre contul de Instagram Noodle Pack;
● Intentiile de participare la concurs se desfasoara prin intermediul platformei de
Instagram.
6. Anuntarea castigatorului si acordarea premiului
6.1. In cursul zilei de 7.06.2022 se va realiza tragerea la sorti. Pentru aflarea
castigatorului se va folosi sistemul ‘Roata Norocului’.
6.2. Se vor extrage 12 castigatori, alesi aleatoriu de Roata, cu ajutorul lui Selly, care va
“decide” norocul fiecarui participant. In cazul in care castigatorul nu va fi prezent pentru
stabilirea detaliilor de acordare a premiilor sau refuza premiul sau beneficiarul final al
premiului nu indeplineste criteriile mentionate la SECTIUNEA 4, se va proceda la
contactarea rezervelor, in ordinea extragerii acestora.
6.3 Castigatorii vor intra in posesia premiilor fie la finalul evenimentului, fie ulterior,
acestea fiind trimise prin curier sau se vor ridica personal de la sediul Noodle Pack
Romania, dupa ce se stabilesc toate detaliile cu organizatorii concursului.
6.4. In circumstante care nu depind de Organizator, acesta nu isi asuma
responsabilitatea pentru imposibilitatea acordarii premiilor.

