Regulament concurs tombola Tenis Partener
“Feedback Ianuarie 2021”
Art. 1. Organizator
Concursul cu premii “Feedback Ianuarie 2021” este organizat de Asociatia Clubul Sportiv MPG, cu
adresa in Bucuresti, sector 2, Str. Turnul Eiffel, nr. 15, cod postal 020343, tel: 031 805 40 42, e-mail:
events@mpg.com.ro.

Art. 2. Durata concursului
Concursul cu premii “Feedback Ianuarie 2021", va incepe pe 9 ianuarie 2021 si se va incheia pe 11
ianuarie 2021, ora 23:59.
Art. 3. Regulament
Regulamentul concursului este disponibil in mod gratuit tuturor solicitantilor, in format electronic,
pe platforma www.tenispartener.ro, la adresa:
https://www.tenispartener.ro/public_resources/bcrtp/file/1/1-117575.pdf?new

Art. 4. Conditii de organizare a concursului
Desfasurarea concursului presupune urmatoarele activitati:
a) Publicarea unei stiri pe platforma www.tenispartener.ro pe home page, care anunta detaliile
legate de concursul cu premii, cu link catre prezentul Regulament. Concursul va avea in total
un numar de 6, ce vor fi efectuate la 1 zi distanta de la incheierea perioadei de desfasurare a
concursului;
b) Extragerile de premii vor avea loc dupa cum urmeaza:
 6 pe data de 12 ianuarie 2021, in lista fiind incluse toate persoanele care s-au inscris si au
completat datele din formularul de feedback asociat acestui concurs. Numele castigatorilor
vor fi facute publice, imediat dupa extragere, in stirea prin intermediul careia a fost anuntat
concursul.
Art. 5. Participanti
Concursul “Feedback Ianuarie 2021” este deschis tuturor persoanelor care completeaza integral
formularul de feedback asociat concursului. Participantii la concurs trebuie sa indeplineasca
urmatoarele conditii.
Art 6. Conditii de extragere a castigatorilor
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Fiecare extragere va fi aleatorie si va avea loc conform listelor de participanti care intrunesc toate
conditiile mentionate la Art. 4 si Art. 5. Pentru selectarea castigatorilor se va utiliza platforma
www.random.org, iar extragerea se va face in prezenta a cate unui reprezentat din partea ACS
MPG. Va exista un singur castigator reprezentat de persoana caruia platforma www.random.org ii
atribuie numarul 1. Organizatorul are obligatia de a face public numele castigatorului si castigurile
acestuia, respectiv premiile puse la dispozitie prin acest concurs. Rezultatul extragerii va fi anuntat
pe platforma www.tenispartener.ro si va fi comunicat ulterior castigatorului in mod individual prin
e-mail si/sau mesaj privat catre contul sau de utilizator Tenis Partener.
Participantii nu pot lua parte cu mai multe conturi de e-mail personale la acest concurs cu premii iar
e-mailul mentionat in formularul de feedback trebuie sa fie asociat unui cont de jucator Tenis
Partener pentru ca extragerea sa fie validata.
Art. 7. Premii
Premiile alocate extragerilor constau in:
Extragere 12 ianuarie 2021
Nr.crt. Numar premii Denumirea premiului
1.
1
Echivalentul a 500 de lei în portofelul virtual Tenis Partener
2.

5

Tricou Tenis Partener Play ON + set de mingi Wilson Tour Premier (4 buc.)

Art. 8. Intrarea in posesia premiilor
Activarea premiului Nr. Crt. 1 va avea loc imediat dupa realizarea extragerii, prin adaugarea sumei
mentionate in portofelul virtual al contului Tenis Partener asociat email-ului extras drept castigator.
Castigatorii premiilor Nr. Crt. 2 pot intra in posesia acestora prin prezentarea la punctul de lucru al
ACS MPG, aflat in Str. Turnul Eiffel, nr. 15, cod postal 020343, Sector 2, Bucuresti si in baza unui act
de identitate valabil, cu ajutorul caruia sa se poata valida extragerea. Alternativ, se poate solicita
expeditia premiului la oricare dintre turneele din calendarul Tenis Partener organizate in perioada
Ianuarie – Martie 2021 sau la domiciliu. In cazul in care premiile nu sunt revendicate pana la finalul
lunii Ianuarie 2021, acestea se vor reporta pentru una dintre tombolele viitoare organizate de ACS
MPG.
Art. 9. Alte informatii
ACS MPG isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul pe durata desfasurarii
concursului, daca apar evenimente sau situatii urgente si prioritare care impun luarea unei astfel de
masuri. Orice modificare va fi comunicata online pe canalele oficiale pe site-ul www.tenispartener.ro.
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