ACT ADIȚIONAL NR. 1
la REGULAMENTUL CAMPANIEI
«ANIVERSARE 120»
CĂLĂRAȘI DIVIN SRL, cu sediul în or. Călărași, str. Călărașilor 10 și CĂLĂRAȘI DIVIN PLUS SRL, cu
sediul în mun. Chișinău, str. Columna 170, denumiți în continuare "Organizatorii" Campaniei
«ANIVERSARE 120», conform prevederilor p. 3.2. al Regulamentului Campaniei, au decis modificarea
Regulamentului Campaniei, după cum urmează:
SECȚIUNEA 6. MECANISMELE CAMPANIEI ȘI MAREI EXTRAGERI
6.2. Mecanismul participării la „Marea Extragere”:
6.2.1. Pentru a deveni participant la „Marea Extragere”, Persoana Fizică trebuie să îndeplinească cumulativ
următoarele condiții:
a) cetățean al Republicii Moldova.
b) 18 ani împliniți la data participării în Campanie.
c) să dețină cu titlu de proprietate bulina răzuibilă și bonul fiscal, aferente Produsului Participant.
d) să se înregistreze pe site-ul www.calarasidivin.md, în perioada 14 septembrie 2016, ora 09:00:00 – 11
ianuarie 2017, ora 14:59:59, prin completarea următoarelor câmpuri:
- Nume Prenume – cîmp obligatoriu. Se completează numele, prenumele conform buletinului de identitate.
- Numărul de contact – cîmp obligatoriu. Se completează numărul de telefon la care poate fi informat
Participantul.
- Codul unic – cîmp obligatoriu. Se completează codul unic de pe bulina răzuibilă a Produsului Participant.
- Numărul bonului fiscal – cîmp obligatoriu. Se completează numărul bonului fiscal, aferent Produsului
Participant.
- Tipul produsului – cîmp obligatoriu. Se selectează tipul Produsului Participant din variantele, prestabilite
în respectiva celulă.
- Numele unității comerciale – cîmp optional. Se completează denumirea unității comerciale conform
datelor din bonul fiscal, emis la achiziția Produsului Participant.
- e-mail – cîmp opțional. Se completează adresa de e-mail.
e) să confirme, prin bifă, că a luat cunoștință și este de acord cu prevederile Regulamentului;
f) să tasteze butonul ”ÎNREGISTRARE”.
NOTĂ:
În rezultat, pe site se va afișa o Notificare privind confirmarea cu succes a înregistrării în Campanie.
6.2.2. Pentru Participanții care vor corespunde prevederilor Regulamentului și s-au înregistrat cu succes, vor
fi perfectate Bilete de Participant la Marea Extragere (în continuare Bilete/Bilet). Biletele vor fi introduse de
către reprezentanții Organizatorilor în Urna de extragere, în ziua desfășurării Marei Extrageri.
6.2.3. Necompletarea/completarea improprie a oricăruia dintre câmpurile obligatorii și/sau
neintroducerea/introducerea codului unic incorect și/sau nerespectarea Regulamentului, poate duce la
imposibilitatea înregistrării în Campanie și/sau, la decizia Organizatorilor, la invalidarea participantului
ulterior înregistării.
6.2.4. Organizatorii nu își asumă responsabilitate/obligații pentru înregistrarea datelor incorecte sau unor
date care aparțin altor persoane.
6.2.5. Codul unic de pe bulina răzuibilă a Produsului Participant oferă dreptul la o înregistrare. În cazul în
care codul unic a fost înregistrat în mod repetat, Organizatorii, Agenția și/sau companiile antrenate în
organizarea și/sau derularea Campaniei nu poartă nici o responsabilitate/obligație.

SECTIUNEA 7. DESCRIEREA PREMIILOR ȘI OFERTELOR DE PREȚ SPECIAL. CENTRELE
DE ELIBERARE.
7.1. Premii si oferte de preț special supuse extragerii în Campanie:

7.1.1

7.1.2
7.1.3

7.1.4

Specificarea premiului/ofertei de preț special

Cantitate
,unități

Graficul desemnării Participantului
Câștigător

Set de pocale/pahare (din 4 piese) cu logo-ul
Producătorului
(premiu zilnic)
Cutii cu bomboane
(premiu zilnic)
Ofertă de preț special Nr.1: set de produse,
compus din vin sec-1 buc., vin perlant-1 buc.,
vin spumant-1 buc., la preț promo 1MDL/pentru
1 set.
(ofertă zilnică)
Invitatie MasterClass&Degustare la
CĂLĂRAȘI DIVIN SRL
(premiu săptămânal)

369

14.09.2016-11.01.2017, zilnic

385

14.09.2016-11.01.2017, zilnic

369

14.09.2016-11.01.2017, zilnic

93

21.09.2016, 28.09.2016, 05.10.2016, 12.10.2016,
19.10.2016, 26.10.2016, 02.11.2016, 09.11.2016,
16.11.2016, 23.11.2016, 30.11.2016, 07.12.2016,
14.12.2016, 21.12.2016, 28.12.2016, 04.01.2017,
11.01.2017
7.1.5
Ofertă de preț special Nr.2: divin Aniversare
54
21.09.2016, 28.09.2016, 05.10.2016, 12.10.2016,
120, XO /0.5. L/ , la preț promo 40 MDL pentru
19.10.2016, 26.10.2016, 02.11.2016, 09.11.2016,
1 unitate.
16.11.2016, 23.11.2016, 30.11.2016, 07.12.2016,
(ofertă săptămânală)
14.12.2016, 21.12.2016, 28.12.2016, 04.01.2017,
11.01.2017
7.1.6
Sejur în Franța (pentru 2 persoane)
3
12.10.2016, 16.11.2016,
(premiu lunar)
14.12.2016,
NOTĂ: Oferta de preț special reprezintă certificatul eliberat de Organizatori, ce acordă Participantului Cîștigător dreptul de a
procura în magazinele specializate CĂLĂRAȘI DIVIN, bunurile (indicate la p. 7.1.3., 7.1.5.) la preț promo, în condițiile indicate
în Regulament.

7.2. Premii supuse extragerii la „Marea Extragere”:
Specificarea premiului

Cantitate
,unități

7.2.1

Sejur în Franța (pentru 2 persoane)

2

Graficul
desemnării
Participantului
Câștigător
13.01.2017

7.2.2

Premiul Mare – 120 000 MDL

1

13.01.2017

NOTĂ: A doua unitate de premiu indicat la p. 7.2.1. a fost introdusă de către Organizatori în urma invalidării Participantului
desemnat drept Cîștigător la data de 12.10.2016.

7.3. Centrele de eliberare a premiilor, ofertelor de preț special:
Adresa centrelor de eliberare
(magazine specializate Călărași Divin)
mun. Chișinău, str. Mesager 11
mun. Chișinău, str. Armenească 44/2
mun. Chișinău, bd. Decebal 139
mun. Chișinău, str. Alecu Russo 1/5
mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 17/2
mun. Chișinău, str. Igor Vieru 11/3
or. Bălți, str. Alexandru cel Bun 44
or. Călărași, str. Călărașilor 10
or. Călărași, str. Alexandru cel Bun 163
s. Bucovăț, str. Ștefan cel Mare 17 A
or. Comrat, str. Lenina 191/2
or. Cahul, str. F. Seliviorstov 9E
or. Ungheni, str. Națională 20A

Program De Lucru
09:00 – 17:00 (pauză 13:00 – 14:00) luni-vineri
09:00 – 20:00 (pauză 13:00 – 14:00) luni-duminică
09:00 – 20:00 (pauză 13:00 – 14:00) luni-duminică
09:00 – 20:00 (pauză 13:00 – 14:00) luni-duminică
09:00 – 20:00 (pauză 13:00 – 14:00) luni-duminică
09:00 – 20:00 (pauză 13:00 – 14:00) luni-duminică
09:00 – 20:00 (pauză 13:00 – 14:00) luni-duminică
09:00 – 19:00 (pauză 12:00 – 13:00) luni-duminică
09:00 – 19:00 (pauză 12:00 – 13:00) luni-duminică
09:00 – 17:00 (pauză 13:00 – 14:00) luni-vineri
09:00 – 20:00 (pauză 13:00 – 14:00) luni-duminică
09:00 – 20:00 (pauză 13:00 – 14:00) luni-duminică
09:00 – 20:00 (pauză 13:00 – 14:00) luni-duminică

NOTĂ: Centrul de eliberare și/sau verificarea/perfectarea actelor necesare revendicării/ridicării premiilor indicate la p. 7.2.,
este amplasat pe adresa mun. Chișinău, str. Mesager 11.

SECȚIUNEA 9. PROCEDURA DESEMNĂRII PARTICIPANȚILOR CÎȘTIGĂTORI ȘI
ACORDARE A PREMIILOR
9.2. Participanții Cîștigători la „Marea Extragere” vor fi desemnați prin tragere la sorți prin
intermediul Urnei de Extragere
9.2.1. Extragerea pentru premiile indicate la p. 7.2.1.-7.2.2. va avea loc la data de 13 ianuarie 2017, în
intervalul orelor 1745 - 1900, în cadrul emisiunii O SEARĂ PERFECTĂ, difuzată în direct la PRO TV.
9.2.2. Extragerea Biletelor din urna de extragere, pentru premiile indicate la p. 7.2.1.-7.2.2., va fi efectuată
de către o persoană terță care a atins majoratul. Anterior fiecărei extrageri, moderatorul emisiunii va anunța
premiul pentru care se efectuează extragerea. După extragerea Biletului din urna de extragere, persoana terță
va anunța datele Participantului desemnat Cîștigător, indicate în Biletul extras, cu excepția ultimelor 3 (trei)
cifre al numărului de contact.
Reprezentanții Organizatorilor vor contacta Participanții Cîștigatori la numărul de telefon (indicat de către
Participant conform prevederilor Regulamentului) pentru a furniza detalii despre modalitatea prin care
aceștea din urmă pot intra în posesia premiilor indicate la p. 7.2.1.-7.2.2. Reprezentanții Organizatorilor vor
contacta Participantul Cîștigator de pe numărul + 373 060 111 111.
În timpul convorbirii telefonice, Participantul Cîștigator va fi rugat să furnizeze informatii detaliate (nume,
prenume, codul numeric personal din buletinul de identitate, codul unic de pe bulina răzuibilă și nr. bonului
fiscal, aferente produsului participant). Refuzul Participantului Cîstigător de a furniza datele solicitate în
cadrul apelului reprezentanților Organizatorilor, atrage pierderea statutului de Participant Cîștigător și
dreptului de revendicare a premiilor indicate la p. 7.2.1.-7.2.2.
În cazul în care, în mod independent de voința Organizatorilor, nu se va putea intra în contact cu
Participantul Cîstigător în decurs de 24 ore de la tragerea la sorți, ultimul pierde statutul de Participant
Cîștigător și dreptul de revendicare a premiilor indicate la p. 7.2.1.-7.2.2., iar Organizatorii vor proceda cu
premiile la propria discreție.
În scopul revendicării premiilor indicate la p. 7.2.1., Participantul Câștigător va prezenta în original și lizibil,
buletinul de identitate, bonul fiscal și bulina razuibilă, aferente Produsului Participant.
Participantul Cîștigător pierde dreptul de revendicare a premiilor indicate la p. 7.2.1.-7.2.2., în cazul în care
nu întrunește condițiile Regulamentului și/sau în cazul în care în termen de 10 zile din momentul desemnării
nu ridică premiile, iar Organizatorii vor proceda cu premiile la propria discreție.
9.2.3. Premiul indicat în p. 7.2.2., se va acorda Participantului Câștigător prin virament la contul bancar
deschis la una din băncile amplasate pe teritoriul Republicii Moldova. Cheltuielile legate de virament a
băncii Organizatorului sunt suportate de către Organizator (CĂLĂRAȘI DIVIN SRL), iar cheltuielile legate
de virament a băncii Participantului Cîștigător, sunt suportate de către ultimul.
În scopul revendicării premiului din p. 7.2.2., în termen de 10 zile bancare din momentul desemnării
Participantului Cîștigător, acesta urmează să se prezinte în locul comunicat de către Organizatori, unde va
prezenta bulina razuibilă și bonul fiscal, aferente Produsului Participant, înregistrate pe site-ul Campaniei și
buletinul de identitate, iar în cazul reprezentantului suplimentar se vor prezenta procura notarială și buletinul
de identitate a reprezentantului. Ulterior verificării petrecute de către Organizatori, Participantul Cîștigător
sau reprezentantul acestuia va depune o cerere în formă scrisă, ce va conține rechizitele contului bancar (la
care se va transfera premiul), datele de identitate, alte date solicitate de Organizatori.
9.2.4. Participanții Cîștigători a premiilor nu pot cere modificarea condițiilor de acordare a premiilor, iar
acestea nu vor fi înlocuite cu alte beneficii și nici nu se va acorda contravaloarea lor în bani. Participantul
Cîștigător nu poate cesiona dreptul asupra premiului.
9.2.5. Predarea premiilor va fi însoțită de semnarea obligatorie a unui proces-verbal de predare-primire.
Procesul-verbal va conține datele de identificare ale Participantului Cîștigător, codul unic a bulinei razuibile,
numărul bonului fiscal.
9.2.6. Participanții Cîștigători nu vor fi validați și respectiv pierd dreptul de revendicare a premiilor și în
cazul în care din informația conținută în bonul fiscal aferent Produsului Participant se va constata că
Produsul Participant a fost procurat în intervalul orelor 22:00:00-08:00:00.
9.2.7. În cadrul Marei Extrageri, pentru fiecare premiu indicat la p. 7.2.1.-7.2.2., va fi extras câte un Bilet de
rezervă. Biletul de rezervă va fi utilizat de către Organizatori, pentru desemnarea altui Participant Câștigător,
în cazul în care Participantul Cîștigător (desemnat la 13.01.2017) a premiului respectiv, din motive indicate
în Regulament, pierde dreptul la revendicarea premiului. Extragerea Biletelor de rezervă din urna de
extragere, pentru premiile indicate la p. 7.2.1.-7.2.2., va fi efectuată de către o persoană terță care a atins

majoratul. Anterior fiecărei extrageri a Biletelor de rezervă, moderatorul emisiunii va anunța premiul pentru
care se efectuează extragerea și faptul că Biletul extras este de rezervă. După extragerea Biletului de rezervă
din urna de extragere, persoana terță va anunța datele Participantului Cîștigător, indicate în Biletul de
rezervă, cu excepția ultimelor 3 (trei) cifre al numărului de contact, indicat de Participantul Cîștigător.
9.2.8. Prevederile p. 9.2.1.-9.2.6. se aplică în mod corespunzător în cazul Participanților indicați în Biletele
de rezervă. Termenele indicate în ore și zile, specificate la p. 9.2.2.-9.2.3., încep să curgă din momentul în
care Participantul Cîștigător, desemnat în data de 13 ianuarie 2017, din motive indicate în Regulament,
pierde dreptul de revendicare a premiului.
SECTIUNEA 10. RESPONSABILITATE/LIMITAREA RASPUNDERII
10.1. Organizatorii și/sau societățile comerciale implicate în organizarea si derularea Campaniei nu își asumă
răspunderea pentru imposibilitatea participării datorită unor cauze care nu depind direct de ei, cum ar fi
defecțiuni tehnice ale operatorilor de internet, etc. Prin înscrierea în Campanie, participanții/participanții
cîștigători sunt de acord sa respecte Regulamentul, precum si toate deciziile luate de Organizatori și/sau
colaboratorii săi în toate aspectele legate de implementarea acesteia.
10.2. Organizatorii nu își asuma răspunderea/obligații pentru validitatea datelor personale furnizate de către
participanți/participanții cîștigători, împuterniciții acestora.
10.3. Organizatorii și/sau societățile comerciale implicate în organizarea acesteia nu își asumă
răspunderea/obligații pentru:
• situațiile în care un participant nu poate accesa website-ul www.calarasidivin.md din motive care nu țin
de funcționalitatea paginii, de genul: conexiune Internet, probleme cu rețeaua electrică, erori cauzate de
întreruperea neașteptată a serviciului de hosting al website-ului etc. sau alte motive independente de
Organizatori;
• situații în care datele completate în formularul de înscriere în Campania conțin erori, sunt incomplete
și/sau aparțin altei persoane.
10.4. Din momentul predării premiului către participantul câștigător, Organizatorii sunt absolviți de orice
altă obligație sau responsabilitate în ceea ce privește premiul respectiv. Toate premiile din Campanie vor fi
atribuite pe bază de proces-verbal de predare-primire, după verificarea actelor câștigătorului.
10.5. Organizatorii, precum și alte persoane implicate în Campanie nu își asumă nici o răspundere/obligații
pentru producția și/sau buline necorespunzătoare, falsificate, deteriorate, nelizibile.
10.6. Dacă în timpul Campaniei nu se înscrie niciun Participant ori se înscriu mai putini Participanți decât
numărul premiilor, atunci premiile rămase neatribuite vor rămâne la dispoziția Organizatorilor.
10.7. În cazul existenței fraudelor de orice tip, Organizatorii sunt în drept a invalida rezultatele desemnării
participanților cîștigători/cîștigătorilor, a solicita restituirea premiilor și de a urmări respectivele persoane
pentru atragerea la răspundre și recuperarea prejudiciilor cauzate.
10.8. Organizatorii, pentru premiile indicate în p. 7.1.6. și 7.2.1., nu își asumă răspundere/obligații sau
cheltuieli pentru perfectarea actelor de călătorie valabile (pașaport, vize etc…) pentru plecarea în Franța
și/sau eventualele interdicții aplicate de către organele competemte ale Republicii Moldova și/sau Franța.
10.9. Participanții își exprimă acordul, iar Organizatorii nu vor purta nici o răspundere, pentru faptul că la
numerele de contact indicate de către Participanți vor fi expediate informații conexe Campaniei. În cazul în
care Participantul nu este de acord ca în adresa sa să fie expediate informații conexe Campaniei, ultimul
urmează să aducă acest fapt la cunoștința Organizatorilor, pînă la data de 02.01.2017, orele 1000, apelând la
numărul de telefon + 373 060 111 111, în caz contrar se va considera că Participantul și-a exprimat acordul
în mod tăcit.
În rest Regulamentul Campaniei «ANIVERSARE 120» rămâine fără modificări.
Prezentul act este întocmit în limba de stat, este parte integrantă a Regulamentului Campaniei
«ANIVERSARE 120» și intră în vigoare la data publicării pe site-ul www.calarasidivin.md.
ORGANIZATORI:
CĂLĂRAȘI DIVIN SRL

___________________

CĂLĂRAȘI DIVIN PLUS SRL

___________________

AGENȚIA ORGANIZATOARE:
MY MEDIA MOTION GROUP SRL

___________________

