
RRL GELATO SRL 

REGULAMENTUL CONCURSULUI 

“ Înghețata de Ziua Îndrăgostiților” 

 

 

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 “ Înghețata de Ziua Îndrăgostiților” 

(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 “Înghețata de Ziua Îndrăgostiților” 

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

Concursul se va desfăşura în perioada 10-24.02.2023, pe pagina de Instagram Gelateria La 

Romana dal 1947 Romania. 

Ultima zi de concurs este 24.02.2023, ora 23.59. 

3. Premiile 

Premiile constau in 2 cornete/pahare ( la alegere) de gelato, marimea L oferite zilnic, unui 

castigator . Gusturile de gelato sunt alese de castigatori 

Castigatorul va fi cel care raspunde corect si primul la intrebarea zilnica a concursului. 

Castigatorii trebuie sa ridice premiul din locatiile La Romana Bucuresti sau Brasov pana la finalul 

lunii februarie: 28.02.2023 

4. Dreptul si conditiile de participare 

Poate participa orice cetatean roman cu varsta de peste 16 ani. 



Castigatorii trebuie sa ridice premiul din locatiile La Romana Bucuresti sau Brasov pana la finalul 

lunii februarie, 28.02.2023 pe baza unui act de identitate. 

Castigatorul va comunica printr-un mesaj privat pe Instagram locatia si ziua cand doreste sa 

ridice produsele. Produsele se ridica personal si doar din locatia comunicata. 

5. Modul de desfasurare al concursului 

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

Zilnic, in perioada 10-28.02.2023 in cadrul povestilor de pe pagina de Instagram 

@gelaterialaromana_ro vom adresa cate o intrebare. 

Primul care raspunde corect la intrebarea zilei, va fi desemnat castigator. 

Intrebarea va fi adresata in intervalul orar 11.00-23.00. 

Se pot oferi mai multe raspunsuri insa va fi luat in calcul doar primul raspuns corect. 

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

contactat prin mesaj privat pe Instagram 

Daca profilul este privat , castigatorul trebuie sa ne contacteze prin mesaj privat pe Instagram. 

Intrebarile adresate vor avea legatura cu portofoliul de produse Gelateria La RoMANA DAL 

1947. 

6.. Semnalizare concurs 

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

7.Alegerea castigatorilor 

Alegerea castigatorilor se va face in urma raspunsurilor primite. Primul raspuns corect va fi 

desemnat castigator. Instagram ne ofera lista de raspunsuri in ordinea in care aceasta a fost 

oferita. 

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

contactat prin mesaj privat pe Instagram 

Daca profilul este privat , castigatorul trebuie sa ne contacteze prin mesaj privat pe Instagram. 

Intrebarile adresate vor avea legatura cu portofoliul de produse Gelateria La RoMANA DAL 

1947. 

 

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. 


