SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR
Organizatorul concursului interactiv cu premii „Joacă-te în Sălaj” este Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară Sălaj Plus cu sediul în P-ța 1 Decembrie 1918, Nr. 11, Zalău, Județul Sălaj,
România, CUI 30910628. Respectarea regulilor din prezentul document este obligatorie pentru
toţi participanţii. Prin înscrierea la concurs, participantul declară expres că a citit, a înţeles şi este
de acord cu termenii şi condiţiile prezentului Regulament.
Regulamentul oficial este adus la cunoştinţa publicului pe site-ul www.joc.salajplus.ro şi este
disponibil şi la sediul A.D.I. Sălaj Plus. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau
schimba regulamentul, dar nu înainte de a anunţa public participanţii.
Acest concurs nu este sponsorizat, administrat sau asociat cu campanii publicitare.
SECŢIUNEA 2. DURATA CONCURSULUI
Concursul „Joacă-te în Sălaj” se desfăşoară în perioada 16 iunie – 31 decembrie 2016, pe pagina
(https://www.joc.salajplus.ro)
SECŢIUNEA 3. MODUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
În perioada 16 iunie – 31 decembrie 2016, vă invităm să răspundeți corect la cât mai multe
întrebările postate pe pagina https://www.joc.salajplus.ro, din concurs într-un timp cât mai scurt,
să vă înregistrați cu numele și o adresă de e-mail activă pe macheta de concurs şi puteţi câştiga
lunar unul din premiile puse la dispoziţie de A.D.I. Sălaj Plus. Perioada în care se face premierea
este la mijlocul fiecarei luni.
În cazul în care sunt mai multe persoane cu același punctaj și același timp de joc, câştigătorii vor
fi desemnaţi prin tragere la sorţi,
SECŢIUNEA 4. PREMIILE ŞI MODALITATEA DE ACORDARE
Premiile constau în publicații educaționale sau obiecte de birotică. Pentru a intra în posesia
premiilor, câştigătorii trebuie să trimită datele de contact (nume, adresă de e-mail) la finalizarea
jocurilor, în macheta destinată înscrierii în concurs. Premiile nu pot fi convertite în bani.
A.D.I. Sălaj Plus va suporta eventualele costuri legate de transport.
În cazul în care unul sau mai mulţi câştigători nu confirmă datele de contact sau renunţă la
premiu, A.D.I. Sălaj Plus îşi rezervă dreptul de a oferi premiul unui alt participant la concurs.
Numele câştigătorilor concursului vor fi anunţate pe pagina de concurs și pe pagina de Facebook
a A.D.I. Sălaj Plus.

SECŢIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE
Concursul este deschis tuturor participanţilor care doresc să se înscrie, cu excepţia angajaţilor
A.D.I. Sălaj Plus, precum şi a membrilor familiilor acestora până la gradul IV inclusiv.
În cazul constatării folosirii unor conturi special create pentru fraudarea acestui concurs,
participanţii respectivi vor fi descalificaţi.
SECŢIUNEA 6. CONFIDENTIALITATEA DATELOR
A.D.I. Sălaj Plus va păstra confidenţialitatea tuturor datelor celor înscrişi la concurs. După
încheierea concursului, toate datele concurenţilor din prezentul concurs vor fi șterse.
SECŢIUNEA 7. REGULAMENTUL CONCURSULUI
Regulamentul concursului este disponibil în mod gratuit pe site-ul www.sălajplus.ro şi poate fi
consultat şi în forma tipărită la sediul A.D.I. Sălaj Plus, din Piața 1 Decembrie 1918, nr. 11, între
orele 8:00 – 16:00, de luni până vineri.
Regulament întocmit în data de 16 iunie 2016.
SECȚIUNEA 8, VALOAREA PREMIILOR
Valoarea totală a premiilor puse în joc pentru acest an este de 840 lei.

