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SECȚIUNEA 1. Organizatorul Firmei 

1.1. Organizatorul tombolei  „Tombola de Crăciun” este S.C. EURO JOBS S.R.L., cu sediul în 

Jud. Hunedoara, Localitate Petroșani, Str. Livezeni, Nr.3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului 

sub nr. J20/933/2005, Cod Unic de Înregistrare RO17641700. 

1.2. Tombola se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial, fiind 

obligatoriu pentru toţi participanţii. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe 

parcursul desfăşurării Campaniei, prin întocmirea de acte adiţionale la prezentul Regulament, urmând 

ca astfel de modificări să intre în vigoare de la data publicării actelor adiţionale ce conţin aceste 

modificări. 

 

SECȚIUNEA 2. Perioada și aria de desfășurare a tombolei 

2.1. Tombola este organizată şi se desfăşoară pe întreg teritoriul României în conformitate cu 

prevederile prezentului Regulament. 

2.2. Perioada de desfăşurare a Tombolei este 14.12.2020 – 30.12.2020 inclusiv. După data 

încheierii Tombolei, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate şi nu îşi mai asumă nicio obligaţie 

în legătură cu orice circumstanţă care ar putea eventual conduce la concluzia actualităţii sau continuării 

Tombolei 

 

SECȚIUNEA 3. Dreptul de participare 

3.1. La această Tombolă pot participa toate persoanele cu cetățenia română, cu vârsta de minim 

18 ani împliniţi la data începerii Tombolei. 

3.2. Participarea la această Tombolă implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi 

neechivocă a prezentului Regulament. 

 

SECȚIUNEA 4. Mecanismul tombolei 

4.1. Tombola se desfășoară prin achiziționarea unui produs/serviciu din cadrul companiei. 

(Evaluare de competențe, Curs de calificare, Curs de perfecționare/specializare) 

4.2. Persoanele care achiziționează un produs, automat sunt înscriși la tombolă. Li se va cere 

datele personale (Nume, Prenume, Județ, Localitate, Adresă de mail, Număr de telefon) pentru a putea 

fi contactați în urma extragerii. 

4.3. Modalitatea de selectare a câștigătorului: 

 Pasul 1 – Modalitatea de extragere 

o Se vor aduna toate persoanele într-un tabel excel și extragerea va avea loc live pe 

pagina de Facebook în data de 05.01.2020 la ora 12:00.Se vor extrage 3 câștigători și 



câte 2 rezerve pentru fiecare premiu. În cazul în care, în termen de 3 zile, nu se poate 

contacta câștigătorul, se va trece la prima rezervă respectiv la a doua rezervă dacă nici 

rezerva 1 nu poate fi contactată. 

 Pasul 2 - Publicarea câștigătorilor 

o Lista câştigătorilor şi modalitatea de obţinere a premiilor se vor publica pe pagina 

dedicată Tombolei. 

 Pasul 3 – Confirmarea câştigătorilor şi Trimiterea premiilor 

o Premiile se vor înmâna câştigătorilor pe bază de proces verbal. 

o Premiile se vor trimite prin curierat.  
 

 

SECȚIUNEA 5. Premiile tombolei 

5.1. Premiile atribuite în cadrul prezentei Tombole constau în: 

 Premiul 1 Samsung Galaxy Tab A 10.1 Model 2019 

 Premiul 2 Restituirea a 50% din valoarea serviciului achiziționat. 

 Premiul 3 Restituirea a 30% din valoarea serviciului achiziționat. 

 

 

 


