Act aditional nr. 1 la REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
„Daruieste o bucurie”
Perioada campaniei: 31 octombrie – 24 noiembrie 2013

Organizatorul Concursului “Daruieste o bucurie” (denumit in continuare "Concursul") – S.C. VOLKSBANK
ROMANIA, cu sediul în Bucuresti, Sos. Pipera nr. 42, etajele 3-8 si 10, Sector 2, CUI: RO12564356, înregistrata
la Registrul Comerţului sub numarul J40/58/2000, societate administrata in sistem dualist, avand un capital
social subscris si varsat de 903.154.800 lei, operator de date cu caracter personal inregistrat la Autoritatea
Natională de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub numarul 3161, a decis modificarea si
completarea Regulamentului Oficial al Concursului (denumit in continuare „Regulamentul”), dupa cum
urmeaza:
SECTIUNEA 6. PREMIILE ACORDATE
1. In cadrul acestui Concurs Organizatorul va oferi un premiu suplimentar in valoare de 1.000 EUR pentru o
cauza umanitara inscrisa in concurs pe oricare dintre cele trei Bloguri.
2. Prin cauza umanitara se intelege orice Bucurie a carei tematica este legata de afectiuni ce necesita
tratamente si interventii medicale, persoane cu dizabilitati sau ajutor social pentru persoane defavorizate. In
stabilirea unei Bucurii ca fiind cauza umanitara se va lua in calcul exclusiv descrierea pe care autorul a facut-o
in formularul de inscriere.
3. Bucuriile identificate ca fiind cauze umanitare, inscrise in concurs pe Bloguri si pe Website, vor fi selectate
si transferate toate intr-o sectiune dedicata de concurs, numita Umanitare. Aceste inscrieri nu vor fi luate in
calcul in desemnarea finalistilor de catre Bloggeri, pentru Etapa 3 de concurs.
4. In cazul in care un Participant este inscris in Concurs cu aceeasi cauza umanitara pe mai multe Bloguri, in
sectiunea Umanitare va fi pastrata o singura inscriere, prima in ordine cronologica a inscrierilor.
5. Toate bucuriile din sectiunea Umanitare vor fi supuse votului public in perioada 18 noiembrie, ora 16:00 – 24
noiembrie, ora 23:59 (perioada aferenta Etapei 3 de concurs).
6. Pentru premiu special acordat in sectiunea Umanitare, desemnarea Participantului castigator si, implicit, a
Bucuriei castigatoare, va fi facuta pe baza numarului total de voturi publice primite. Bucuria castigatoare este
cea care obtine cel mai mare numar de voturi valide din partea publicului.
7. Voturile acordate se inregistreaza pe baza de IP. In votare se aplica principiul de vot unic per IP.
8. Ca urmare a votului publicului, Organizatorul va intocmi un proces-verbal ce constata clasamentul Bucuriilor
din sectiunea Umanitare si valideaza procedura de realizare a clasamentului.
9. Bucuria castigatoare va fi adusa la cunostinta publicului prin afisarea pe Website pana cel tarziu la data de
25 noiembrie 2013, ora 16:00.
10. In maximum 2 zile calendaristice de la data publicarii pe Website a Bucuriei castigatoare Participantii
castigatori vor fi contactati, pe adresa de e-mail cu care acestia s-au inscris in Concurs.
11. Valoarea premiului suplimentar este de 1.000 EUR (suma neta) in vederea indeplinirii unei Bucurii cu
tematica umanitara. Sumele respective sunt acordate in echivalent in lei calculat la cursul de schimb EUR/RON
echivalent in lei la cursul comunicat de Banca Nationala a Romaniei si valabil la data deschiderii Contului
Bancar pe numele Participantului castigator conform procedurii descrise la art. 5.7 din prezentul Regulament.
Suma reprezentand premiul va fi utilizata de catre Participantul castigator exclusiv in scopul aducerii la
indeplinire a Bucuriei. In cazul in care suma reprezentand premiul nu va fi utilizata, in tot sau in parte, in scopul
aducerii la indeplinire a Bucuriei, Participantul in cauza va fi obligat sa restituie suma respectiva
Organizatorului.

12. Organizatorul are dreptul sa solicite Participantului castigator dovezi de necontestat, inclusiv dovezi de
natura fiscala si legala, care atesta parcurgerea procedurii/ etapelor de aducere la indeplinire a Bucuriei si
utilizarea exclusiva a premiului castigat in aceste scopuri. In cazul in care Participantul se afla in imposibilitatea
de a justifica utilizarea totala sau partiala a premiului conform cu scopul declarat in formularul de inscriere,
Participantul in cauza va fi obligat sa restituie suma respectiva Organizatorului.
13. Restul clauzelor din Regulament raman neschimbate.

