Act adţional nr. 1 / 23.01.2017
la Regulamenul Concursului:

» Carrefour ParkLake te premiază !»
Perioada concursului: 19.01.2017 – 25.01.2017

Subscrisa, CARREFOUR ROMÂNIA S.A., persoană juridică romậnă, cu sediul în str. Gara
Herãstrãu, nr. 4C, Green Court Bucharest, Clădirea B, etajele 4-7, sector 2, Bucureşti,
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/7766/2007, având Cod Unic de
Inregistrare R0 11588780, în calitate de Organizator al concursului denumit "Carrefour ParkLake
te premiază!" care este organizat şi se desfăşoară în perioada 19.01.2017 - 25.01.2017 în
baza Regulamentului concursului "Carrefour ParkLake te premiază!" (“Concursul”) pe pagina
de Facebook a Carrefour ParKLake deţinută de Organizator.

Prin prezentul act adiţional se modifică Regulamentul concursului "Carrefour ParkLake te
premiază!", după cum urmează:

Art.1. Modificare Art. 6, MECANISMUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI , aliniat 6.1

Condiţii privind înscrierea valabilă în Concurs, punctul (5) Ce trebuie sa faca participantul:

(5) Ce trebuie sa facã Participantul:

a. sã intre pe https://www.facebook.com/CarrefourParkLake/
b. sã lase un singur comentariu la postarea care anunţã concursul, în care sã menţioneze ce
produse ar cumpăra din catalogul special Săptămâna Sănătăţii.
c. să dea like şi share paginii https://www.facebook.com/CarrefourParkLake/ (un singur like, un
singur share)
Un participant se poate înscrie o singură dată în Concurs şi poate câştiga un singur premiu.
Art.2. Modificare Art. 6, MECANISMUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI , alineat 6.2

Desemnarea câştigătorilor

Premiile se vor acorda prin tragere la sorți electronică din toți participanții care au îndeplinit cumulativ
condițiile stipulate în prezentul Regulament.
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Ĩnainte de efectuarea extragerii se va verifica respectarea conditiilor de participare: un participant va

intra

la

tragerea

la

sorti

cu

un

singur

comment

pe

pagina

https://www.facebook.com/CarrefourParkLake/, un singur share si un singur like paginii de
Facebook Carrefour ParkLake. Participantii care au postat mai multe comment-uri pe pagina
https://www.facebook.com/CarrefourParkLake/ vor intra in extragere cu o singura înscriere la
concurs.

Sub rezerva modificarilor aduse prin prezentul act aditional, celelalte prevederi ale
Regulamentului ramân neschimbate.

Organizator,
CARREFOUR ROMẬNIA S.A.
Prin reprezentant
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