
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE A CO 

/.f. \J\ • "''•,.,,-_ "CONECTEAzA-TE LA O CARTE BU 

Ir.{ 1. ORGANIZ'ATORUL CONCURSULUI 
EDITURA / ~- FUSI0N21 care functioneaza in cadrul societatii RO MED EX 

RNATIONAL
1 
SRL, cu sediul in ~oseaua Fundeni nr. 74, sect. 2, 022325, Bucure~ti, 

"" 
inregis-tr:am a· . egistrul Comeqului cu numarul J40/5694/2009, cod fiscal R025535263 , 
avand contul R041ROIN910800085161R002, deschis la Idea Bank-Pantelimon, 
reprezentata prin doamna Hurezan Isabella, in calitate de Administrator, organizeaza 
Concursul ,,Conecteaza-te la o carte buna!" in cadrul Targului de carte Gaudeamus 

desra~urat in perioada 16-20 noiembrie 2016. 
1.2. Concursul ,,Conecteaza-te la o carte buna!" se va derula cu respectarea prevederilor 
cuprinse in prezentul regulament (denumit in cele ce urmeaza "Regulamentul"). Termenii ~i 
conditiile prezentului Regulament, a~a cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru 
toti participantii la concurs. 

Art. 2. DURA TA CONCURSULUI 
2.1. Concursul ,,Conecteaza-te la o carte buna!" se va des:fa~ura in perioada 16 noiembrie 
2016 (ora 10) - 19 noiembrie 2016 (ora 17) la standul editurii Fusion21 numarul 375 in cadrul 
Targului de carte Gaudeamus. 

Art. 3. PREMIILE OFERITE 
3.1. Premiile oferite in cadrul Concursului ,,Conecteaza-te la o carte buna!" sunt 3 tablete 
Mini Mill, cu ecran de 7" ~i sistem de operare Android. Premiile, vor fi acordate prin tragerea 
la sorti a taloanelor participante, la ora 17, in zilele de joi 17 noiembrie 2016, vineri 18 
noiembrie 2016 ~i sambata 19 noiembrie 2016. Premiile nu beneficiaza de garantie. 

Art. 4. MECANISMUL CONCURSULUI 
4.1 . Dreptul de participare: 
La concurs participa persoanele fizice care indeplinesc urmatoarele conditii: 
-au domiciliul sau re~edinta in Romania ~i varsta de eel putin 18 ani, 
-au cumparat eel putin o carte de la standul Fusion21, din cadrul Targului Gaudeamus 2016 
-au completat integral talonul de participare. Pentru a fi valid talonul trebuie completat in 
totalitate. Talonul de participare este prezentat in Anexa la prezentul regulament. 

4.2 Mod de des:fa~urare 
Pentru fiecare carte achizitionata participantii au dreptul la un talon de participare, pe care il 
vor primi odata cu cartea ~i cu bonul de casa in momentul cumpararii de la standul editurii. 
Talonul de participare completat ~i introdus in urna participa la o singura extragere, la ora 1 7 
la standul Editurii Fusion21 astfel: 

in ziua de 17 noiembrie 2016, taloanele introduse incepand cu ziua de miercuri, 
16 noiembrie, ora 10, panajoi 17 noiembrie, ora 17; 
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in ziua de 18 noiembrie 2016, taloanele introduse de la 17 noiembrie 2016 ora 
17 pana la 18 noiembrie 2016 ora 1 7; 
in ziua de 19 noiembrie 2016, taloanele introduse de la 18 noiembrie 2016 ora 
17 pana la 19 noiembrie 2016 ora 17; 

in fiecare zi dupa extragerea ~i anuntarea ca~tigatorului pentru ziua respectiva, taloanele 
neca~tigatoare se introduc intr-un plic care se sigileaza. Talonul ca~tigator este pastrat ~i 
ata~at ulterior la procesul verbal de predare primire semnat de ca~tigator. 

Extragerile se realizeaza la standul Editurii Fusion21 in prezenta Comisiei de extragere. Dupa 
fiecare extragere se intocme~te procesul verbal in care se consemneaza rezultatul extragerii. 

Organizatorul concursului ,,Conecteaza-te la o carte buna!" are obligatia de a face publice 
numele ca~tigatorilor ~i ca~tigurile acordate. Numele ca~tigatorilor ~i ca~tigurile vor fi 
anuntate atat la stand, in momentul extragerii, cat si pe site-ul www.fusion2l.ro. in plus, 
ca~tigatorii vor fi prin in~tiintati pe email in termen de 3 zile de la data extragerii ca au 
ca~tigat la extragerile efectuate. 

Validarea ca~tigatorilor se face de catre Comisia de validare. 

Nu sunt eligibili pentru a participa la concurs salariatii Romedex International, sotul/sotia, 
rudele ~i afinii de gradul I pana la gradul IV inclusiv ale acestora ~i partenerii implicati in 
desfa~urarea concursului. 

Art. 5. ACORDAREA PREMIILOR 
5.1. Revendicarea ~i validarea premiilor 
Revendicarea premiului se face de catre ca~tigator, fie in data ~i la locul extragerii , fie prin 
transmiterea, pana la data de 5 decembrie 2016, la adresa info@fusion21 .ro prin email, a 
documentului de identitate ~i a bonului de casa ca~tigator emis la cumpararea cartii, precum 
~i adresa de corespondenta la care se va livra premiul. Daca premiile nu sunt revendicate pana 
pe 5 decembrie 2016, ora 00:00, acestea nu se vor mai acorda. 
Validarea premiilor se face de catre Comisia de validare pana la data de 12 decembrie 2016, 

ora 00:00. 
Pentru validarea premiului trebuie ca: 
- toate rubricile talonului sa fie completate, 
- numele ca~tigatorului inscris pe talon sa coincida cu eel fumizat de ca~tigatorul care 
revendica premiul (conform documentului de identitate), 
- numarul bonului de casa inscris pe talon sa coincida cu eel fumizat de ca~tigatorul care 

revendica premiul. 
Neprezentarea unui document de identitate va conduce in mod obligatoriu la neacordarea 

premiului. 
La intrarea in posesia premiului, ca~tigatorul semneaza un proces verbal de predare primire, 
fie in data extragerii dupa ora 17 la stand, fie la sediul editurii Fusion21 din ~os. Fundeni 
nr.74, etaj 4, sect. 2, Bucure~ti. in cazul in care ca~tigatorul nu se poate prezenta la sediul 
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editurii pentru ridicarea premiului, acesta va primi premiul prin cuner la adresa de 
corespondenta furnizata de ca~tigator, pana la data de 31 ianuarie 2017. 

Art. 6. REGULAMENTUL CONCURSULUI 
6.1. Regulamentul concursului va fi disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe toata 
perioada de desfa~urare a concursului, atat prin publicarea integrala pe site-ul 
www.fusion21.ro cat ~i prin afi~area la standul editurii. 

Art. 7. TAXE ~I IMPOZITE 
7.1. Valoarea fiecarei tablete Mini Mill oferite ca premiu in cadrul concursului este de 500 
lei. 
7 .2 A vand in vedere ca veniturile obtinute din premii sub 600 lei net, pentru fiecare premiu, 
nu sunt impozabile in conformitate cu dispozitiile Codului Fiscal aprobat prin Legea nr. 
227/2015, articolul 110 alin 4, ca~tigatorul nu va avea de platit niciun impozit pe premiu. 
7 .3. Premiile concursului nu pot fi inlocuite cu contravaloarea in bani a acestora ori cu un alt 
bun sau serviciu. 

Art. 8. INCETAREA INAINTE DE TERMEN A CONCURSULUI 
8.1 . Prezentul concurs poate inceta in cazul aparitiei unor situatii de foqa majora - cutremur, 
inundatie, calamitati naturale, mi~cari sociale sau situatii asimilate foqei majore. 

Art. 9. LITIGII 
9 .1. Eventualele reclamatii legate de desfa~urarea concursului vor fi facute fie prin scrisoare 
recomandata (pe adresa ~os. Fundeni nr.74, sector 2, Bucure~ti), fie prin email 
(info@fusion2l.ro), fie prin telefon (la numarul 021.255.0385) pana la data de 31 ianuarie 
2017. Reclamatiile ulterioare nu vor mai fi luate in considerare. 
9.2. Eventualele litigii aparute intre organizator ~i participanfii la prezentul concurs se vor 
rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi 
solutionate de instantele judecatore~ti competente din Romania. 

Art. 10. AL TE PREVEDERI 
10.1. Prin participarea la concurs ~i completarea talonului se considera ca participanfii au luat 
la cuno~tinta ~i accepta prevederile prezentului regulament ~i consimt ca datele personale 
furnizate prin completarea talonului sa fie folosite doar in scopul acestui concurs. 
Prin participarea la concurs, participantii sunt de acord sa se conformeze ~i sa respecte 
prevederile acestui regulament acceptandu-1 ca atare. 
Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor cu caracter personal ale 
participantilor/ca~tigatorilor la prezentul concurs ~i sa le utilizeze conform prezentului 
regulament ~i Legii 67712001 actualizata. 
10.2 Organizatorul i~i rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament pe 
parcursul derularii campaniei, cu condifia intocmirii unui amendament aditional la acest 
regulament ce va fi publicat pe site-ul www.fusion2l.ro 
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Anexa la Regulamentul Concursului 
Conecteaza-te la o carte buna! 

TALONUL DE PARTICIPARE 

- TALON 
DE PARTICIPARE 

usion21 

CONCURSUL 
CONECTEAZA-TE 

LA O CARTE BU NA! 

NUME ~I PRENUME: ........................................................ . 

TELEFON: ....... .. ................................................................. .. 

E-MAIL: .............................................................................. .. 

NUMAR BON FISCAL: .................................... ................ .. 

Regu/amentul es te disponibil in mod gratuit oric6rui solicit ant pe www.fusion2 ,.,o 
ii la standul editurii Fusion21. 

Pentru validorea premiul11i, dacd vd numdrafi printre cdJtigdtori, trebuie 
sd prezentari bonuf fiscal eliberot lo cumpdrorea cd,rii 1icarteo de idenritare. 

CONCURS UL 
CONECTEAZA-TE 

LAO CARTE BUNA! 
Cumpara oricare din ca r\ile editurii Fusion21 in cadrul 

Gaudeamus 2016, completeaza talonul de participare, ii 
POTI CA~TIGA OTABLETA DE 500 RON joi, vineri j i sambata la ora 17. 

Mai multe car\i cumparate Tnseamna mai multe ianse de caitig! 

Concursul se desfaioara in perioada 16-19 noiembrie 201 6 
la standul editurii Fusion21 , numarul 375, nlvelul 7.70 

In Pavilionul Centra l al Romexpo. 

Pentru a participa la concurs completeaza in totalitate 
acest talon j i introdu-1 in urna special amenajata de la stand. 

Talonul participa la o singura extragere, in fune\ie de 
momentul introducerii lui in urna astfel: 

Pe 17 nolembrie 2016, la ora 17 - taloanele introduse tncepand de miercuri 16 
noiembrie,ora 10, panajoi 17 noiembrie ora 17. 
Pe 18 nolembrle 2016, la ora 17 - taloanele introduse Tntre 
17 noiembrie 2016 ora 17 ji 18 noiembrie 201 6 ora 17; 
Pe 19 noiembrie 2016, la ora 17 • taloanele introduse intre 
18 noiembrie 2016 ora 17 ji la 19 noiembrie 2016 ora 17. 

UrmireJte extragerile de la ora 17 de la stand. 
Numele caitigatori lor vor fi anun\ate In momentul extragerii ji vor fi afi iate 

pe site-ul www.fusion21.ro, iar ca~igatori i care nu se afla la stand la 
momentu l extragerii vor fi anun\a\i prin email in termen de 3 zi le. 

Poli consulta regu lamentul concursulu l pe site-ul www.fusion21 .ro sau 
la standul editurii Fusion21. 

Isabella Hurezan 
Administrator 
Romedex International 
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ROMANIA. UNIUNEA NATIONAL.A A NOTARILOR PUBLIC! 
SOCIETATE PROFESIONALA NOTARIAL.A "LOREDANA MELENTE si CRISTINA FILIP " 
SEDIUL: municipiul BUCURESTL Soseaua Pantelimon numiirul 255, bloc 43, parter, sector 2 
TELEFON !FAX: 021 /3106996; MOBIL: 0745 1141829; 0744 /351096; email: notariat.public@yahoo.ro 
licen/ii defunc/ionare numiirul 215/3390/10.08.2016 

INCHEIERE DEAUTENTIFICARE numarul 3219 
ANUL 2016 LUNA NOIEMBRIE ZIUA 10 

In fa/a mea, Filip Ana - Maria Cristina, no tar public, la sediul biroului, s-a prezentat: 
1. doamna HUREZAN ISABELLA - BARBARA - cod numeric personal 2571204400061, domiciliatii fn 

municipiul Bucure$ti, Aleea Arubium numiirul 58, sector 2, identificatii prin cartea de identitate seria RT numiirul 
815210 /09.11.2012, eliberatii de S.P.C.E.P. Sector 2 $i valabilii panii la 04.12.2072, fn calitate de reprezentant 
legal al SOCIETATII COMERCIALE CU RASPUNDERE LIMITATA ROMEDEX INTERNATIONAL - persoanii 
juridicii romanii cu sediul in municipiul Bucure$ti, Soseaua Fundeni numiirul 74, biroul numiirul 6, eta} 4, sector 2, 
fnscrisii in Registrul Comer/ului Bucure$ti sub numiirul J40/5694/11.05.2009, Cod Unic de Inregistrare 25535263 
care a prezentat acest fnscris - care a Jost tehnoredactat la sediul biroului notarial dupii modelul prezentat de 
parte - ~·i a solicitat autentificarea, declarand ca l-a citit, i-a in/eles con/inutul $i cele cuprinse in act exprimii 
vain/a sa $i a semnat infafa mea exemplarul original. 

IN TEMEIUL ARTICOLULUI 12 LITERA B DIN LEGEA 36 /1 995, REPUBLICATA 

SE DECLARIAUTENTIC PREIENTUI INSCRIS 
Onorariu: 300 lei+ tva, cu chitanta nr. 13066 /10.11.2016 




