ACT ADITIONAL NR. 1 LA
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
„CONCURS DE TURNAT BERE LA DRAFT”
Perioada campanie promotionala: 17.08.2022 – 09.09.2022
Campania publicitara „CONCURS DE TURNAT BERE LA DRAFT” ("Campania") este
organizata si desfasurata de catre Ursus Breweries S.A, cu sediul social în Soseaua Pipera, nr.43,
Corp A, etaj 2, sector 2, cod postal 020112, Bucuresti, Romania, înmatriculată la Registrul
Comerţului cu numarul J40/20456/2005, avand cod unic de inregistrare RO 199095, denumita in
continuare,”Organizator.
Avand in vedere urmatoarele aspecte:
-

Dispozitiile Art 2.2. cuprinse in cadrul Regulamentului Oficial al Campaniei „CONCURS
DE TURNAT BERE LA DRAFT” (denumit in continuare „Regulamentul”);
Decizia Organizatorului de a prelungi perioada de desfasurare a Campaniei ;

prezentul Act Aditional are scopul de a informa participantii cu privire la prelungirea
perioadei de desfasurare a Campaniei pana la data de 15 Octombrie 2022 (ora 23.59), astfel:
I. Articolul 3.1 din Regulamentul Oficial de desfasurare a Campaniei va fi modificat astfel:
“3.1 Campania se desfasoara in perioada 17.08.2022 - 15.10.2022 (ora 23.59), in zilele de
miercuri, joi, vineri, respectiv: 17-18-19 august 2022, 24-25-26 August 2022, 31 august- 02
Septembrie-03 Septembrie 2022, 07-08-09 Septembrie 2022, 14-15-16 Septembrie 2022, 21-2223 Septembrie 2022, 28-29-30 Septembrie 2022, 5-6-7 Octombrie 2022, 12-13-14 Octombrie 2022
(denumite in continuare “Zi/Zile de Campanie), în intervalul orar 18:00-20:00 (denumita in
continuare “Perioada Campaniei”), in Locatiile Participante din Romania care comercializeaza”
Produsele Participante”
II. Articolul 13.1 din Regulamentul Oficial de desfasurare a Campaniei va fi modificat astfel:
13.1. Participantii pot depune contestatii in legatura cu desfasurarea Campaniei prin posta la adresa
Organizatorului, respectiv Bucuresti, Sector 2, Sos. Pipera nr. 43, corp A, etaj 2, sector 2, pana la
data de 15.10.2022. Dupa aceasta data, nicio contestatie nu va mai fi luata in considerare.
Contestatiile vor fi solutionate in termen de 15 zile de la data depunerii acestora si un raspuns scris
va fi comunicat Participantului la adresa de e-mail indicata sau la adresa postala comunicata de
catre acesta.
III. Modificarile prevazute de prezentul Act Aditional vor fi aduse la cunostinta publicului
conform dispozitiilor legale.

IV. Prezentul Act Aditional face parte din Regulamentul Campaniei, pe care il modifica si
completeaza in consecinta, restul dispozitiilor acestuia ramanand neschimbate.
Prezentul Act Aditional a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern
nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior
modificata prin Legea nr. 650/2002 si face parte integranta din Regulamentul Oficial al Campaniei
respectand intrutotul prevederile acestuia.
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