
 

 

 

Regulamentul Tombolei 

 

CAP. 1. ORGANIZATORUL  

Art.1.1. Organizatorul Tombolei “Cupa Lucian Sanmartean” este Asociaţia Club Sportiv 

Transilvania”, cu sediul in Bistrita, Str. Zorilor. Nr.5. 

Art.1.2. In cadrul competitiei sportive “Cupa Lucian Sanmartean” editia a-IV-a,se va 

organizara tombola care  se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentul 

regulament (denumit în cele ce urmează “Regulamentul”). Termenii şi condiţiile prezentului 

Regulament, aşa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toţi participanţii la 

tombolă. 

Art.1.3. Organizatorul se obliga sa organizeze tombola in scop caritabil, iar fondurile stranse 

vor fi donati  lui COSTEA IANIS CHRISTIAN în contul 

RO71RNCB0032120987210001–BCR  sau RO62INGB0000999906116809 – ING BANK, 

CAP. 2. DURATA ŞI ARIA DE DESFĂŞURARE  

Art.2.1. Tombola “Cupa Lucian Sanmartean” se va desfăşura in perioada 11 august si pana 

in 13 august 2017  . Extragerea va avea loc in ziua de 13 august 2017, orele 17.00. 

CAP. 3. DREPTUL DE PARTICIPARE 

Art.3.1. La tombolă are dreptul să participe orice persoană fizică, inclusiv cetăţenii străini 

rezidenti in România . 

CAP. 4. MODUL DE DESFĂŞURARE A TOMBOLEI 

Art. 4.1. Fiecare persoana care in perioada de desfasurare a tombolei va dori sa doneze 5 lei 

primeste un tichet pe care trebuie sa il depuna in urna ce va fi amplasate la fiecare baza 

sportiva unde se desfasoara competitia ( Baza Alex, Baza Raoul Arena si Stadionul Jean 

Padureanu) si  devine automat participant la tombola.Prin efectuarea donatiei fiecare donator 

isi da acceptul implicit la participarea la tombola. 

Art.4.2. Participarea la această tombolă are valoare de acceptare integrală şi liber consimţită 

a prevederilor prezentului Regulament. 

 



 

 

CAP. 5. CONDIŢII DE VALIDARE 

Art. 5.1. Pentru ca înscrierile să fie considerate valide, persoanele înscrise trebuie să 

îndeplinească concomitent următoarele condiţii: 

1. Să îndeplinească toate condiţiile privind dreptul de participare, astfel cum sunt 

specificate la CAP 3 din Regulament; 

2. Să depuna in urna un tichet primit si cel de-al doilea sa il pastreze pentru validarea 

extragerii 

3. Confirma ca a citit si a inteles prezentul Regulament si ca este de acord in totalitate cu 

termenii si conditiile precizate de acesta. 

 

CAP. 6. PREMIILE TOMBOLEI 

Art.6.1. Premiile oferite la tombola constau in :1 tricouri ale Naționalei României, având 

înscripționat numărul 17 și numele SĂNMĂRTEAN, cu autograful lui Lucian si 4 mingi de 

fotbal cu autograful lui LUCIAN SĂNMĂRTEAN 

CAP. 7. TRAGEREA LA SORŢI ŞI ACORDAREA PREMIILOR 

Art.7.1. Extragerea castigatorilori va avea loc in 13 AUGUST 2017.In situatia in care cei a 

caror bilete extrase la festivitatea de premiere nu sunt prezenti , au posibilitaea sa-si 

revendice premiul  urmarind  informatile  la adresa, www.acstransilvania.ro – bilete 

castigatoare tombola. 

CAP. 8. INCETAREA TOMBOLEI 

Art.8.1. Prezenta tombola inceteaza în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie caz de 

forţă majoră, conform legislaţiei în vigoare. In acelasi timp prezenta Tombolă inceteaza de 

drept la realizarea obiectivului propus, ori prin decizia Organizatorului prin anuntarea 

prealabila a publicului. 

CAP. 9. ALTE CLAUZE 

Art.9.1. Prin înscrierea la tombolă participanţii sunt de acord ca, în cazul în care vor câştiga, 

numele acestora şi premiul câştigat să fie făcute publice. 

Art.9.2. Prin participarea la această tombolă, participanţii sunt de acord să respecte şi să se 

conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiillor prezentului Regulament. 

http://www.acstransilvania.ro/


 

 

Art.9.3. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs se vor rezolva 

pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de 

instantele judecatoresti romane competente, conform legislatiei romane. 
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