REGULAMENTUL CONCURSULUI - "Gâdilă Sacul Moșului!"
Art. 1. Organizatorul Concursului
1.1. Concursul este organizat de SC BaseTrading SRL cu sediul în Ploieşti, cu sediul în str. IL Caragiale, Nr.5,
înregistrată la ONRC J29/929/2000, CUI 13507421, Romania, denumit în continuare “Organizator”.
1.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, denumit în continuare “Regulament”,
fiind obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe
parcursul desfășurării campaniei, având obligația de a anunța publicul, pe
pagina https://www.facebook.com/BaseT-Ploiesti-1391145994459676/ şi pe site-ul BaseT https://www.baset.ro
în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială. Astfel de modificări vor fi făcute publice cu cel puțin
24 de ore înainte de intrarea în vigoare.
Art. 2. Durata și locul de desfășurare ale Concursului
Concursul va avea loc începând cu data de 04.12.2017, pe site-ul BaseT https://www.baset.ro și se va desfășura
până la 24.12.2017.
Art. 3. Participanții și condițiile de participare
3.1. Concursul se adresează vizitatorilor site-ului BaseT https://www.baset.ro, persoane fizice, cetăteni români,
peste 18 ani, cu domiciliul/resedința în România, ce acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament, cu
excepția angajaților Organizatorului și membrii familiilor acestora.
3.2. Pentru a se înscrie în campanie, participanții trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:
a) Participanții trebuie să viziteze site-ul BaseT https://www.baset.ro
b) Participanții trebuie să dea click in header-ul paginii principale, având această posibilitate o data pe oră.
c) Participanții iau la cunoștință și acceptă Regulamentul Concursului
d) Participanții vor respecta prevederile prezentului Regulament precum și orice alte indicații date de Organizator
în vederea desfășurării în condiții normale a Concursului.
3.3. În cazul în care, cei care sunt eligibili să participe sau cei care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 3.1. si
3.2. de mai sus, încalcă acest Regulament, Organizatorul își rezervă dreptul de a anula orice formă de câștig
dobândită de participant în urma prezentei campanii.
3.4. Prin participarea la Concurs, Participanții confirmă cunoașterea prevederilor Regulamentului și își exprimă
acordul în privința acestora, participarea la acest Concurs implicând obligativitatea respectării prevederilor
prezentului Regulament.
Art. 4. Modul de desfașurare a Concursului
4.1. Pentru a participa la Concurs, participanții care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 3 din prezentul
Regulament, trebuie să viziteze site-ul BaseT https://www.baset.ro şi să dea click pe header-ul paginii principale
pentru a avea şansa de a câştiga unul dintre premiile puse în joc.
4.2. Va fi considerat valid participantul care îndeplinește condițiile de la art 3
4.3. Premiile instant vor fi acordate prin metoda pasului mecanic, iar marele premiu va fi acordat prin tragere la
sorţi, în ultima zi a campaniei.
4.4. Desemnarea si validarea câștigătorilor premiilor instant se face în fiecare zi, iar a marelui premiu, pe data de
24.12.2017, de către reprezentantul BaseT, prin verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la art 3 și la art 4.3
Câştigatorul marelui premiu va fi anunțat, printr-un mesaj postat pe Facebook, de către organizator, după data
finalizarii promoției, fiind notificat în prealabil prin email. Câştigătorii premiilor instant se vor afişa în timp real pe
site-ul www.baset.ro. Pentru validare, câștigătorii vor comunica datele personale reprezentantului BaseT.
Premiile se vor ridica de la sediul Organizatorului sau vor fi trimise prin curier, la domiciliul castigatorilor.

Art. 5. Premiil Concursului
5.1. În cadrul prezentului Concurs se vor acorda următoarele premii:
6 x MOUSE GENIUS DX-120 USB
6 x TASTATURA GENIUS SLIMSTAR 130 BLACK USB
6 x CASTI SPACER SPC-DJ001
6 x BOXE GENIUS SP-HF160
6 x FLASH DRIVE USB 3.0 KINGSTON 16GB DT100 G3
5 x ROUTER TP-LINK 4P TL-WR841N
1x Router Wireless Gigabit Dual Band AC
1x SMARTPHONE ASUS Zen GO
Valoarea totala a premiilor este de 2150 RON.
5.2. Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte Premii și nici nu se va acorda contravaloarea acestora în bani. În
cazul refuzului sau imposibilității vreunui potențial câștigător de a beneficia de premiu, sau în cazul imposibilității
validării sale conform prezentului Regulament, participantul câștigător va pierde dreptul de atribuire a Premiului.
Art. 6. Acordarea Premiului și validarea câștigătorului Promoției
6.1. Premiile instant vor fi acordate dupa validarea fiecărui câștigător, în termenii conveniți de prezentul
regulament. Câștigătorul marelui premiu, SMARTPHONE ASUS Zen Go, va fi desemnat, prin tragere la sorti
RANDOM, in data de 24.12.2017.
6.4. Câștigătorii pot revendica premiile în termen de 10 zile calendaristice de la notificarea acestora prin adresa
de email cu care s-au inscris la promoție.
6.5. Acordarea Premiilor poate fi un eveniment public. Participarea la acest Concurs implică acordul ca numele
câștigătorului să fie publicat pe pagina Facebook https://www.facebook.com/BaseT-Ploiesti
6.6. Participanții care, din orice motiv neimputabil Organizatorului, au pierdut calitatea de câștigător, nu au
dreptul de a solicita, prin nici un mijloc, atribuirea Premiului.
6.7. Reclamațiile referitoare la premiile câștigate, ulterioare momentului acordării premiilor, nu vor fi în
responsabilitatea Organizatorului.
6.8. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile legale necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului,
abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui Concurs.
Art. 7. Regulamentul Concursului
7.1. Regulamentul Promoției este disponibil oricărui solicitant pe site-ul BaseT https://www.baset.ro.
7.2. Organizatorul își rezervă dreptul de oprire a Promoției în orice moment de desfășurare a acesteia și/sau
schimbarea regulilor de participare și/sau a premiului acordat. Astfel de modificari vor fi făcute publice cu cel
puțin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare.

