
RRL GELATO SRL 

REGULAMENTUL CONCURSULUI 

“ Al nostru OCTOMBRIE in ROZ” 

 

 

1. ORGANIZATORUL. 

Societatea RRL GELATO SRL (numită în continuare “Gelateria La Romana dal 1947 ” sau 
“Organizatorul”), cu sediul social în Valea Calugareasca 14, sector 6, Bucuresti, înmatriculată la 
Registrul Comerţului sub nr. J40/2899/2020 , cod unic RO 42330420, ,reprezentată de Radu 
Niculescu - în calitate de Administrator, lansează Concursul “ Al nostru OCTOMBRIE in ROZ” 

(denumită în continuare „Concurs”) ce se va desfăşura în conformitate cu prezentul 
Regulament (denumit în continuare Regulamentul) și conform legislatiei aplicabile din Romania. 

ORGANIZATORUL isi rezerva dreptul de a modifica oricare din conditiile stabilite in prezentul 

regulament in perioada desfasurarii concursului. 

2. SCOPUL. DURATA.TERITORIUL. 

Concursul poarta denumirea de “Al nostru OCTOMBRIE in ROZ” 

Prezentul Concurs se desfăşoară în condiţiile legii şi are ca scop promovarea Gelateriei La 
Romana dal 1947. 

Concursul se va desfăşura în perioada 17.10.2022-27.10.2022, pe pagina de Instagram Gelateria 

La Romana dal 1947 Romania. 

Ultima zi de concurs este 27.10.2022, ora 23.59. 

3. Premiile 

Premiile constau in 10 vouchere ce ofera o ecografie mamara doamnelor si domnisoarelor cu 

cuprinsa intre 20-40 ani si mamografie pentru doamnele si domnisoarele cu varsta de peste 40 

ani. 

Vor fi extrasi 10 castigatori. 

Daca castigatorul nu indeplineste condiitiile mentionate, premiul poate fi transmis unei 

persoane din familie: sotie/mama/bunica/sora 

Premiile se ofera pe baza de voucher. 

Voucherul va putea fi utilizat doar cadrul clinicilor IMAMED din Bucuresti/Constanta. 



4. Dreptul si conditiile de participare 

Poate participa orice cetatean roman cu varsta de peste 18 ani. 

Voucherul se ridica pe baza de buletin iar programarea se va face direct in centrul IMAMED 

dupa confirmarea tuturor pasilor cu echipa La Romana. 

5. Modul de desfasurare al concursului 

Concursul se va desfasura doar pe pagina Instagram Gelateria La Romana dal 1947 si va fi 

promovat pe toate paginile de Facebook ale brandului. 

Pentru a fi validat in cadrul concursului trebuie ca participantul sa : 

• Ofera Like paginii noastre de Instagram 

• Sa eticheteze 1 prietena  

Participantul poate sa ofere mai multe comentarii pentru mai multe sanse insa persoanele 

etichetate trebuie sa fie diferite. 

Participantul va fi validat ca fiind castigator doar daca a indeplinit pasii de mai sus 

6.. Semnalizare concurs 

Concursul va fi semnalizat pe pagina de instagram si promovat pe retelele de social media. 

7.Alegerea castigatorilor 

Extragerea va avea loc cu ajutorul unei aplicatii de tip random in data de 28.10.2022 – vom 

alege 15 castigatori , 5 dintre ei fiind rezerve. 

Castigatorii vor fi anuntati pe pagina de Instagram in cadrul postarii si pe story. 

Castigatorii vor fi contactati pe paginile de instagram. In cazul in care acestia nu vor raspunde la 

mesaj in maxim 48 h de la extragere, vom alege contacta rezervele. 

8. Taxe si impozite 

Organizatorul concursului este raspunzator de plata taxelor sau obligatiilor financiare , conform 

prevederilor legale in vigoare. 

9. Litigii 

Eventualele neintelegeri aparute intre organizator si participantii la acest concurs se vor rezolva 

pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de 

instantele judecatoresti romane competente. 

10. Intreruperea campaniei promotionale 



Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe concursul oricand pe parcursul desfasurarii 

acesteia cu informarea prealabila a consumatorilor prin mijloace de comunicare 

corespunzatoare( semnalizare in magazine) 

11. Regulamentul concursului 

Regulamentul concursului este disponibil online. 

Orice contestare avand ca obiect concursul poate fi depusa la adresa: SC RRL GELATO SRL, str 

Valea Calugareasca nr 14, camera 2, bloc 2, scara A, etaj 2, ap 9 - Bucuresti sau trimisa pe e-mail 

la adresa: office@rrlgelato.ro sau poate sa o depuna personal intr-una dintre locatiile La 

Romana. 


