REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
„DONEAZA OXIGEN”
CE SE VA DESFĂȘURA ÎN PERIOADA
01.01.2020 – 31.12.2020

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR
1.1. Organizatorul prezentei campanii este PRISUM INTERNATIONAL TRADING CO SRL, persoană juridică
organizată și funcționând în conformitate cu legile din România, având sediul social în România, București,
Calea Plevnei, nr. 146 și punct de lucru în București, str. Agatha Bârsescu, nr. 15B, sector 3, telefon
021.322.01.71/72, fax 021.321.70.64, email office@prisum.ro, număr de ordine in Registrul Comerțului
J40/11717/1994, având CUI RO 5919650, cont IBAN RO63 INGB 0001 0082 1353 8910, deschis la banca ING,
sucursala Unirii, reprezentată legal de dna. Ec. Ivan Carmen, în calitate de Director General.
1.2. Campania „Donează Oxigen” se va desfășura cu respectarea prevederilor prezentului regulament, care este
obligatoriu pentru toți participanții.
SECŢIUNEA 2. LOCUL DE DESFĂŞURARE AL CAMPANIEI
2.1. Campania se va desfășura în farmaciile si magazinele de pe întregul teritoriu al României care
achizitioneaza si comercializeaza pachetele promoționale participante la Campanie, respectiv:
i.
Liv 52 100 tbl x 2 cu 10% reducere
ii.
Liv52 100 tbl x 2 cu 15% reducere
iii.
Cystone 60 tbl x 2 cu 10% reducere
iv.
Koflet sirop 100 ml cu Septilin sirop mostra 30 ml
2.2. Campania se va desfășura in limita stocului disponibil de pachete promoționale, respectiv 115.000 unităţi.
SECŢIUNEA 3. PERIOADA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI
3.1. Campania „Donează Oxigen” se va desfășura în perioada 01.01.2020 – 31.12.2020, in limita stocului
disponibil.
SECŢIUNEA 4. SCOPUL CAMPANIEI
4.1. Campania „Donează Oxigen” urmărește susținerea de către Organizator a activităților desfășurate de
către Asociația „Agent Green” (Beneficiarul sponsorizării), o asociație care este organizată şi funcționează în
baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 privind asociațiile si fundațiile, cu modificările şi completările
ulterioare, având drept scop protejarea pădurilor şi a mediului încojurător, realizând campanii pentru stoparea
tăierilor ilegale de păduri, interzicerea exploatărilor forestiere in parcurile naționale si protejarea pădurilor
virgine.
4.2. Scopul va fi realizat prin realizarea unei sponsorizări de către Organizator către Beneficiarul sponsorizării, in
condițiile prezentului Regulament.
SECŢIUNEA 5. MODUL DE DESFĂŞURARE AL CAMPANIEI
5.1. Organizatorul va acorda Asociaţiei „Agent Green” (Beneficiarul sponsorizării) câte 1 (un) RON pentru
fiecare unitate/pachet promoțional vândut, sumele aferente sponsorizării urmând a fi utilizate de Beneficiarul
sponsorizării numai in scopul protecției pădurilor din România.
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5.2. Organizatorul va contoriza la sfârşitul fiecărei luni numărul de pachete participante la campanie care au
fost vândute in luna respectiva, în scopul determinării sumei colectate în vederea sponsorizării Asociaţiei
„Agent Green”, cu respectarea prevederilor contractului de sponsorizare şi a prezentului Regulament.
5.3. Suma totală a sponsorizării va fi calculată de către Organizator la sfârșitul perioadei de desfășurare
al Campaniei „Donează Oxigen”, astfel cum aceasta este precizată în art. 4.1 din Secţiunea 4 („Perioada de
Desfăşurare a Campaniei”) de mai sus, în termen de maximum 30 de zile de la încheierea acesteia.
5.4. Va contribui la prezenta campanie orice persoana fizică, cu vârsta peste 18 ani care în perioada
calendaristică 01.01.2020-31.12.2020, achiziționează unul dintre cele patru pachete promoţionale din
farmaciile si magazinele partenere.
5.5. Pe ambalajul pachetelor promoţionale se va regăsi un mesaj de informare pentru consumator referitor la
campanie: "Felicitări! Ai devenit donator de oxigen şi vei contribui astfel la protecţia mediului şi la conservarea
biodiversităţii din România”.
5.6. In mod suplimentar, si in afara cadrului Campaniei, orice persoana va putea efectua donații directe pentru
cauza susținută de Organizator pe site-ul asociației Agent Green, prin accesarea unui link aflat pe site-ul
Organizatorului (www.doneazaoxigen.ro) către pagina de internet a asociației. In acest caz, Organizatorul nu va
fi implicat in procesul de donație si nu va colecta datele donatorilor.
SECTIUNEA 6. MODIFICAREA REGULAMENTULUI
6.1 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament urmând ca aceste modificări să intre în
vigoare prin publicarea sa pe site-ul Organizatorului (prisum.ro) si pe paginile de facebook ale Organizatorului.
SECŢIUNEA 7. COSTURI SI TAXE
7.1 Clienților care achiziționează pachetele promoționale participante la Campanie nu le sunt impuse nici un fel
de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepția prețurilor pachetelor promoționale participante,
motiv pentru care nu vor fi aplicabile taxe sau impozite.
SECȚIUNEA 8. ÎNCETAREA CAMPANIEI
8.1. Campania „Donează Oxigen” încetează la data expirării termenului menționat la art. 3.1 din prezentul
Regulament.
8.2. Campania poate înceta înainte de termen în cazul epuizării stocului disponibil de pachete promoționale.
8.3. Campania mai poate înceta înainte de termen in cazul apariției unui eveniment ce constituie forța majoră,
inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua aceasta
campanie. Pentru scopul acestui Regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi
controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive
independente de voința sa și a cărui apariție îl pune pe acesta din urmă in imposibilitatea de a-și îndeplini
obligațiile asumate prin Regulament. Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întârzie total sau parțial
executarea Regulamentului și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind
îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată,
conform art. 1351 Cod civil.
8.4. Organizatorul poate decide întreruperea Campaniei înainte de termenul de finalizare la libera sa apreciere,
urmând sa comunice aceasta decizie prin publicarea pe site-ul Organizatorului.
8.5. campania poate fi prelungita in cazul in care Organizatorul decide acest lucru iar in cazul acesta
Organizatorul va specifica printr-un addendum la prezentul Regulament perioada prelungirii campaniei.
SECŢIUNEA 9. PREVEDERI FINALE
9.1. În cazul oricărei fraude, neînțelegeri sau dispute care poate apărea în orice moment cu privire la
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desfășurarea Campaniei „Donează Oxigen”, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a lua toate măsurile legale
considerate oportune.
9.2. In cazul apariției unor litigii in legătura cu Campania si care nu vor putea fi soluționate in mod amiabil,
acestea vor fi înaintate spre soluționare instanțelor judecătorești romane competente din București.
9.3. Organizatorul nu își asuma responsabilitatea pentru niciun motiv care ar putea determina imposibilitatea
participării oricăror persoane la Campanie.
9.4. Informații suplimentare, precum si Regulamentul Oficial al Campaniei vor fi disponibile in mod gratuit
tuturor Participanților pe site-urile Organizatorului (prisum.ro, doneazaoxigen.ro), cat si pe paginile acestuia de
pe rețelele de socializare.

PRISUM INTERNATIONAL TRADING CO SRL
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