REGULAMENT
„Colorama de ? Stele”
Prezentul Regulament se aplică pe întreaga perioadă de desfășurare a evenimentului de colectare
opinii privind Colorama și prezintă Participantilor regulile generale de desfășurare și condițiile pe
care Participantii le acceptă prin evaluarea paginii de facebook a Colorama şi scrierea unei recenzii
pe aceeaşi reţea de socializare.
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricând acest Regulament, fără a fi necesară o
înștiințare în prealabil a Participanților. Orice modificare adusă prezentului Regulament se va afișa
pe site-ul www.colorama.ro, cu data la care a fost efectuată ultima modificare.
SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL
Evenimentul de colectare opinii privind Colorama, denumit în continuare EVENIMENT, este organizat
de către ROXER GRUP SA, cu sediul în Calea Baciului nr. 1-3, 400230, Cluj-Napoca, Cod Unic de
Identificare: RO 201845.
SECTIUNEA 2. LOCAȚIA DE DESFĂȘURARE A EVENIMENTULUI ȘI CALENDARUL LUI
Evenimentul va avea loc în perioada 21 iunie-14 iulie 2017, pe reţeaua de socializare Facebook. Acest
concurs nu este sponsorizat, recomandat, administrat sau în, orice fel, asociat cu Facebook Inc.
Organizatorul concursului solicită participanţilor furnizarea de informaţii, şi nu reţeaua socială
Facebook sau compania care deţine, respectiv administrează reţeaua socială menţionată.
Participând la concurs, participanţilor li se solicită să respecte condiţiile şi termenii de utilizare a
reţelei sociale Facebook, prezentate pe www.facebook.com/terms.php.
SECTIUNEA 3. CONDITII DE PARTICIPARE Și CRITERII DE SELECȚIE
La Eveniment pot participa toți clienții Colorama care deţin un cont de utilizator pe site-ul
www.facebook.com, completat cu o adresă de e-mail validă și care pot face dovada deținerii
contului participant în cazul în care numele persoanei diferă de numele contului. Utilizatorii sunt
invitaţi să evalueze pagina de facebook a copycenterului Colorama la adresa
www.facebook.com/ColoramaCopyCenter, conform regulamentului facebook, cu un rating între 1 şi
5 stele. Vor participa la concurs doar utilizatorii care, pe lângă rating, vor scrie şi o recenzie, cerută
automat de facebook, despre serviciile Copycenterului Colorama.
SECTIUNEA 4. DESCRIEREA PREMIILOR ACORDATE
Premiu X 3 – 100 de cărţi de vizită personalizate în funcţie de cererea câştigătorului. În total, 300 de
cărţi de vizită pentru 3 utilizatori diferiţi.
SECTIUNEA 5. METODOLOGIA DE DESEMNARE SI VALIDARE A CASTIGATORILOR
Câștigătorii se aleg prin tragere la sorți prin site-ul www.random.org în data de 14 iulie 2017, iar
rezultatul va fi afişat pe pagina de facebook a copycenterului Colorama.

Caștigătorii vor fi anunțați prin intermediul acelui anunţ şi – în caz că nu vor revendica premiul – prin
intermediul contului personal de facebook. În caz că utilizatorii câştigători nu revendică premiul,
tragerea la sorţi se va repeta.
SECTIUNEA 6. ASPECTE FISCALE
Veniturile sub forma de premii se impun, prin reținere la sursă, cu o cota de 16%, aplicată asupra
venitului net realizat din fiecare premiu.
Venitul net reprezintă diferența dintre venitul din premii și suma reprezentând venit neimpozabil (in
limita a 600 lei inclusiv).
Întrucat valoarea acestor premii este sub pragul care nu se impozitează, nu se pune in discuție
reținerea vreunui impozit.
SECTIUNEA 7. PROTECTIA DATELOR
Roxer Grup SA își ia angajamentul de protejare a tuturor datelor participanților la Eveniment înscrise
pe formularele de participare.
SECTIUNEA 8. LITIGII
In cazul unor potențiale litigii apărute între Organizator și participanți sau între doi sau mai mulți
participanți la eveniment, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Orice reclamații sau sesizări
referitoare la prevederile prezentului REGULAMENT se primesc în scris, într-un email oficial pe
adresa office@colorama.ro până la data de 1 august 2017.
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