
 

REGULAMENT DE PARTICIPARE  
TOMBOLA - IT’S SUMMER TIME! 
 
 
1. Organizator : 
1.a. - Organizator al actiunii promotionale cu denumirea “It’s Summer Time!” este SC SunKiss 
SRL, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Iasilor, nr. 20, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de 
pe langa Tribunalul Cluj sub numarul J12/250/1993, avand CIF RO 3173790, cont IBAN 
RO53BTRL01301202J30522XX, deschis la Banca Transilvania. 
1.b. - Aceasta actiune promotionala are ca scop premierea celor care folosesc produsele si 
serviciile Sunkiss si care respecta conditiile de participare.  
1.c. - Participantii la tombola sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului 
regulament. 
1.d. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din  
Romania.  
 
2. Participanti : 

■ orice persoana fizica ce realizeaza achizitii in saloanele SunKiss in valoare minima de 
50 de lei; 

■ la concurs nu pot participa angajatii Sunkiss sau rudele acestora de gradul 1; 
■ la concurs pot participa doar persoanele care au implinit varsta de 18 ani in momentul 

inscrierii. 
 
3.Parteneri:  
Jolidon Romania 
Sport Addict 
World Class 
 
4.Perioada : 09-31 iulie 2018 
 
5.Desfasurare : 
5.a. - Fiecare achizitie in valoare de minim 50 de lei din perioada 09 - 30.07.2018 se transforma 
in bilet pentru tombola. La realizarea achizitiei, datele cumparatorului sunt trecute cu titlu 
obligatoriu pe biletul de participare tipizat, pentru ca acesta sa poata fi contactat  in caz de 
castig. Biletele se introduc in urnele prezente in saloanele Sunkiss din VIVO! Cluj-Napoca sau 
Iulius Mall. 
5.b. - Fiecare persoana poate participa la concurs cu mai multe bilete. 
5.c. - Campuri de completat pe biletul de participare : 

- numele si prenumele participantului; 
- numarul de telefon; 

 
5.d. - Inainte de fiecare tragere la sorti, toate biletele din ambele saloane se centralizeaza in 
salonul din Iulius Mall. Castigatorii sunt trasi la sorti de catre unul dintre membrii comisiei de 

https://jolidon.com/ro/
https://www.sportaddict.ro/
http://www.worldclass.ro/en/cluj/


 

validare Sunkiss. Numele castigatorilor, fotografii si filmari de la extragere se vor expune pe 
pagina oficiala de Facebook Sunkiss, pe site-ul www.sunkiss.ro . Castigatorii vor fi anuntati si 
telefonic. 
5.e. - Membrii comisiei de validare a extragerii  : 
- Onau Iulia - director societate; 
- Tat Giorgiana - consilier bronzare 
 
6. Premii : 
6.a. - O persoana care a castigat la una dintre tragerile la sorti, poate participa la urmatoarele 
etape daca are in urna mai multe bilete de participare, in urma achizitiilor efectuate .  
6.b. - Extragerile : 

● 18 iulie 2018 - un abonament la SunKiss de 100 de minute, un hamac pentru 1 
persoana si 2 carduri valorice (200 lei fiecare) la Jolidon; 

● 23 iulie 2018 - un abonament la Sunkiss de 100 de minute, un hamac pentru 1 
persoana si 2 carduri valorice (200 lei fiecare) la Jolidon; 

● 31 iulie 2018 - un abonament la SunKiss de 100 de minute, 2 carduri valorice (300 lei 
fiecare) la Jolidon, un hamac pentru 2 persoane si un abonament la World Class de 3 
luni. 

 
6.c. - Premiile se vor ridica din salonul Sunkiss Iulius Mall astfel: 

● Pentru extragerea din 18 iulie in perioada 19-22 iulie 2018, 
● Pentru extragerea din 23 iulie in perioada 24-29 iulie 2018; 
● Pentru extragerea din 31 iulie in perioada 01-05 august 2018. 

 Predarea premiilor se va face prin completarea unui proces verbal pe baza actului de identitate.  
 
6.d. - In cazul in care unul sau mai multi castigatori nu se prezinta la salon pentru ridicarea 
premiului pana la data mentionata sau renunta la acesta, premiul va ramane in proprietatea SC 
Sunkiss SRL. 
6.e. - Castigatorii nu vor putea opta pentru primirea echivalentului in bani al premiilor oferite. 
 
7. Stabilirea castigatorilor : 
In momentul tragerii la sorti pentru premiile saptamanale si pentru marele premiu, biletul extras 
din urna de catre un reprezentant Sunkiss va fi declarat castigator. Singura conditie este ca 
biletul sa fie completat integral pentru a face identificarea castigatorului. 
 
8. Validarea castigatorilor : Validarea castigatorilor se  face in salonul Sunkiss din Iulius Mall 
de catre reprezentantii Sunkiss, prin verificarea actelor de identitate. Numele si prenumele 
inscrise in act trebuie sa corespunda cu cele inscrise pe biletul de participare.  
 
9. Acordarea premiilor : 
9.a. - Castigatorii vor fi anuntati pe pagina de Facebook Sunkiss  si telefonic in ziua extragerii. 
9.b. - Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru nerespectarea de catre participanti a 
conditiilor stabilite in prezentul Regulament. 

https://www.facebook.com/sunkiss.solarium/
http://www.sunkiss.ro/
https://www.facebook.com/sunkiss.solarium


 

 
10. Prelucrarea datelor cu caracter personal : 
10.a. -  Organizatorul SC Sunkiss SRL se obligă la păstrarea confidențialității datelor personale 
ale participanților. 
10.b. - La cererea scrisa a participantului, datata si semnata, expediata pe adresa 
office@sunkiss.ro, sau SC Sunkiss SRL, Str Iasilor Nr 20 , Cluj-Napoca, cod postal 400146 
Organizatorul se obliga: 
- sa confirme in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, daca prelucreaza sau nu datele personale 
ale solicitantului; 
- sa rectifice, sa actualizeze, sa blocheze, sa stearga sau sa transforme in date anonime, in 
mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma cu dispozitiile legale; 
- sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului. 
 
11. Taxe si impozite : 
Organizatorul  nu este raspunzator de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii  
financiare legate de premiile oferite, acestea fiind in sarcina entitatilor castigatoare. 
 
12. Dispozitii finale : 
12.a. - Participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. 
Orice nerespectare a regulamentului duce la anularea automata a castigurilor. 
12.b. - Prin acceptarea premiului castigat, participantii sunt de acord ca numele, fotografii si alte 
materiale care sa cuprinda imaginea lor impreuna cu premiul castigat, sa fie facute publice si 
folosite in scopuri publicitare de catre organizator si partenerii acestuia, in diverse materiale 
tiparite, audio sau video. 
12.c. - Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica/completa prezentul regulament cu conditia 
de a publica respectivele modificari pe site-ul www.sunkiss.ro. Modificarea isi produce efectele 
de la data afisarii pe pagina de internet mentionata anterior. 
12.d. - Eventualele reclamatii legate de derularea tombolei se vor putea trimite pe urmatoarea 
adresa: SC Sunkiss SRL, Str Iasilor Nr 20, Cluj-Napoca, sau e-mail office@sunkiss.ro pana la 
data la care acest regulament produce efecte. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua 
in consideratie nici o contestatie. 
 
13. Forta majora : 
Prezenta actiune poate inceta inainte de data mentionata numai in cazul aparitiei unui  
eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii 
Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua tombola. 
 
14. Litigii : 
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participanti se vor rezolva pe 
cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de catre 
instantele judecatoresti romane competente. 
 
 


