
ACT ADIŢIONAL LA REGULAMENTUL DE PARTICIPARE 

la Loteria publicitară “Chicco te trimite în Laponia” 

 
Organizatorul loteriei publicitare, PARALELA 45 TURISM S.R.L., persoana juridica romana, unic 
importator si distribuitor in Romania al produselor purtand marca CHICCO, avand sediul social in 
Mun. Bucuresti, Bdul. Elisabeta nr. 29-31, Sector 5, CIF RO6505940, numar de inregistrare la 
Registrul Comertului J40/21621/1994, reprezentata legal prin dl. Burcea Alin Nicolae in calitate de 
Administrator, 
 

În temeiul art. 4 din Regulamentul oficial al Loteriei publicitare“Chicco te trimite în Laponia”, 

autentificat sub nr. 1869 din data de 13 octombrie 2017 de Notar Public Simona Moţatu din cadrul 
S.P.N. “Manciu Paraschiva şi Motatu Simona” din Bucureşti (in continuare “Regulamentul”), a hotărât 
modificarea regulamentului sus-mentionat, după cum urmează: 
 
Art.1 Loteria Publicitara “Chicco te trimite in Laponia” se desfasoara pe parcursul a 58 

(cincizecisiopt) de zile calendaristice, respectiv incepand cu data de  16 octombrie 2017 pana la 
data de 12 decembrie 2017 inclusiv. 
 
Art.2 Desemnarea castigatorilor va avea loc la sediul Organizatorului din Mun. Bucuresti, sector 2, str. 

Soldat Gheorghe Matac nr. 21-23, prin tragere la sorti in ziua de miercuri, 13 decembrie 2017, ora 

12:00, cand vor fi selectate 3 persoane câştigătoare în ordinea prevazuta la art. 7 din Regulament. 
Tragerea la sorti se va efectua utilizand programul din cadrul site-ului www.random.org. 
La aceasta tragere la sorti vor participa toate taloanele completate şi trimise conform 
Regulamentului. In aceeasi zi, 13.12.2017, organizatorul va face publice numele castigatorilor si 
castigurile acordate, prin publicare pe reteaua de socializare Facebook - pe pagina Chicco.ro. 
Castigatorii vor fi anuntati si prin e-mail si telefonic de catre reprezentantii Organizatorului, in 
acceasi zi, 13.12.2017.  
Castigatorii au posibilitatea de a accepta premiile castigate pana la data de 14.12.2017, ora 17:59. 

Acceptarea premiilor se va face de catre castigatori in scris, pe adresa de e-mail office@chicco.ro, 

pana la data si la ora indicate anterior. 
 
Art.3 Marele premiu acordat in cadrul Loteriei publicitare “Chicco te trimite in Laponia”  va consta 
în: 

o    Excursie în Laponia pentru 3 persoane (doi adulţi şi un copil cu vârsta 

între 2-14 ani), în perioada 18 – 22 decembrie 2017, în valoare de 5.500 

Euro (respectiv 25.190 lei calculat la cursul de schimb comunicat de BNR la data 

de 13.10.2017, 1 Eur = 4,58 Lei).  Servicii incluse: transport avion cursa charter 
Bucuresti - Levi si retur, cu compania Blue Air; transferuri aeroport – hotel – 

aeroport; 4 nopti cazare cu mic dejun in Levi, la hotel 4* - camera Standard; 
excursie de 1 zi la Rovaniemi - Satul si Parcul lui Mos Craciun, cu diploma de 

traversare a Cercului Polar; excursie "intalnire cu Mos Craciun si familia"; Cina 
Festiva la un restaurant local, pe parcursul careia Mos Craciun va aduce cadouri 



copiilor; insotitor român de grup si ghizi locali in limba engleza; îmbracaminte 
termoizolanta (se va returna la plecare). 

 
Art.4 Premiile vor fi acordate castigatorilor prin confruntarea datelor de identificare astfel cum au 
fost ele completate in talonul de participare cu datele din cartea de identitate, act ce trebuie insotit 

de bonul fiscal sau o copie a acestuia, care sa ateste cumpararea produsului / produselor in 

perioada de desfasurare a loteriei. 

Castigatorii loteriei vor fi anuntati telefonic si pe e-mail de catre reprezentantii organizatorului in 
data de 13.12.2017. 
 
(i) Pentru acordarea Marelui Premiu, dupa ce va confirma in scris acceptarea premiului pana la 

data de 14.12.2017, ora 17:59, pe adresa de e-mail office@chicco.ro, si dupa ce va fi validat 
premiul, castigatorul se va prezenta in orice agentie Paralela 45 de pe teritoriul Romaniei, 
pentru a primi voucherul de vacanta si informatiile suplimentare cu privire la excursie. 
 

(ii) Pentru acordarea Premiului II, dupa ce va confirma in scris acceptarea premiului pana la data 
de 14.12.2017, ora 17:59, pe adresa de e-mail office@chicco.ro, si dupa ce va fi validat 
premiul, castigatorul va fi contactat de un reprezentant al Cord Blood Center Group. Acordarea 

efectiva a premiului II, respectiv recoltarea celulelor stem se poate face doar pana la 

data de 18.12.2018 inclusiv.  
 

(iii) Pentru acordarea Premiului III, dupa ce va confirma in scris acceptarea premiului pana la data 
de 14.12.2017, ora 17:59, pe adresa de e-mail office@chicco.ro, si dupa ce va fi validat 
premiul, castigatorul se va prezenta intr-unul din magazinele CHICCO din cele prevazute in 
anexa pentru a-si revendica premiul. In situatia in care in localitatea de domiciliu nu se afla 
niciunul dintre magazinele CHICCO prevazute in anexa, castigatorul poate opta pentru 
transmiterea premiului prin curierat la o adresa indicata de acesta, de pe teritoriul Romaniei. 
Cheltuielile ocazionate de curierat vor fi suportate de organizator. Premiul III poate fi 
revendicat doar pana la data de 22.12.2017 inclusiv. 

 
Neidentificarea oricaruia dintre castigatori ca urmare a indicarii unor date invalide pe cuponul de 
participare (adresa de e-mail, numar de telefon)pana la data de 14.12.2017, ora 17:59 atrage 
decaderea acestuia din drepturi in sensul pierderii premiului astfel castigat. In aceasta situatie 
Premiul nu se va mai acorda si va ramane in posesia Organizatorului. 

In situatia in care, din motive independente de vointa Organizatorului, Marele Premiu, 

respectiv excursia in Laponia, este anulata si nu se va mai organiza in perioada 18.12.2017 – 
22.12.2017, castigatorul are dreptul sa mearga in urmatorul charter cu destinatia Laponia ce 

va fi organizat de Societatea Paralela 45 Turism SRL in perioada decembrie 2018. 
 
Art. 5 Castigurile din prezenta loterie vor fi invalidate in cazul in care participantii castigatori incalca 
cerintele de participare prevazute in Regulament, in cazul in care talonul de participare contine 
informatii false ori vadit eronate precum si în cazul în care bonul fiscal / o copie a acestuia care atestă 
cumpararea produsului in perioada de desfasurare a loteriei nu poate fi prezentat ori este 
necorespunzător. 



In situaţia in care oricare din castigatorii premiilor nu poate fi contactat pana la data de 14.12.2017 
ora 17:59 pentru validare sau in urma contactarii prin e-mail si telefonic in vederea confirmarii 
datelor de participare, Organizatorul identifica neconcordante intre datele completate in cuponul de 
participare si datele din documentele de identificare, Organizatorul isi rezerva dreptul de a invalida 
respectivul castigator. In aceasta situatie Premiul nu se va mai acorda si va ramane in posesia 
Organizatorului. 

In situatia in care oricare dintre castigatorii premiilor nu poate beneficia de premiu din 
motive independente de vointa organizatorului (de exemplu: castigatorul marelui premiu 

sau persoanele care ar trebui sa il insoteasca in calatorie nu detin un document de identitate 
valabil, castigatoarea premiului II nu va naste pana la data de 18.12.2018 inclusiv, prin 
urmare procesul de recoltare a celulelor stem nu se va putea efectua, etc.) aceasta atrage 

dupa sine pierderea premiului. In aceasta situatie Premiul nu se va mai acorda si va ramane 
in posesia Organizatorului. 

 
In situatia in care prin completarea Regulamentului cu prezentul Act aditional rezulta prevederi 
contrare, se vor aplica prevederile din prezentul inscris. 
 
Toate celelalte prevederi ale Regulamentului care nu sunt contrare prezentului act aditional ramân 
nemodificate. 

 

Redactatǎ de parte si autentificată în 1 (un) exemplar original la sediul Societătii Profesionale 
Notariale Biroul Notarului Public Manciu Paraschiva şi Asociaţii – Bucuresti, azi, data autentificarii, 
care s-a oprit in arhiva biroului notarial si 3 (trei) duplicate din care 1(un) exemplar s-a oprit in 
arhiva biroului notarial.  

 
 

 

ORGANIZATOR, 

Paralela 45 Turism S.R.L. 

Prin reprezentant legal, 
BURCEA ALIN NICOLAE 

 


