ACT ADIȚIONAL NR. 1 LA REGULAMENTUL DE DESFĂȘURARE AL CAMPANIILOR
PROMOȚIONALE
,,"Ori de câte ori se arde un bec, Reciclează-l și câștigă garantat premii!; Câștigă premii reciclând! Facility management; Câștigă premii reciclând! - Iluminat Public" (denumite în cele ce urmează
"Campanii"
Organizatorul Campaniilor este Asociația RECOLAMP, cu sediul în București, Str. Stolnicului, nr.6-10,
sector 1, înregistrată în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor sub nr. 4 90/12.07.2006, CUI:
RO22195531, cont – RO 03CITI 0000000825095039, deschis la Banca CITI BANK, București,
reprezentantă de Daniela Brumă, în calitate de Director General Adjunct, denumită în cele ce
urmează “Organizatorul”.

Având în vedere succesul Campaniilor ,,"Ori de câte ori se arde un bec, Reciclează-l și câștigă
garantat premii!; Câștigă premii reciclând! - Facility management; Câștigă premii reciclând! - Iluminat
Public", Organizatorul a hotărât următoarele:
SUPLIMENTARE PREMII CAMPANII
ART. 1. Cu: 3 x Makita - Mașină de găurit și înșurubat cu 2 acumulatori, Li-Ion, 18 V, 1.5/3 Ah, 50 Nm,
motor fără perii, led iluminare. Valoarea totală a premiilor este de 2,789.97 lei (TVA inclus).
Premiile se vor acorda Participanților declarați câștigători, în conformitate cu prevederile prezentului
Regulament. (denumit în cele ce urmează “Regulament”).
ART. 2. Toate celelalte clauze ale Campaniilor rămân neschimbate, inclusiv prevederile privind
acordarea premiilor, în limita stocului disponibil, în funcție de cantitatea de deșeuri predată.
ART. 3. Prevederi Regulament
a) ELIGIBILITATE - Intră în campanie toate persoanele fizice și juridice care sunt deja participante în
cele 3 Campanii Recolamp și predau deșeuri în perioada 01 - 31.12.2021.
b) TIP PREMIERE - Câte un câștigător va fi selectat pentru fiecare dintre cele 3 premii menționate în
prezentul act, la ART. 1 printr-o extragere de tip tombolă folosind motorul de selecție aleatoriu
random.org la data de 10.01.2022.
c) DATĂ PREMIERE: Premiile vor fi trimise prin curier la data de 14.01.2022.

Prezentul Act Adițional la Regulament s-a tehnoredactat de Organizator și poate fi liber consultat.

ORGANIZATOR:
ASOCIAȚIA RECOLAMP

