
 

„Dupa joacă și răsplată” 
Ediția Iunie 2017 

 

 
 CONDIȚII SPECIFICE  
Concursul „Dupa joacă și răsplată”, denumit în continuare „Concurs”, este oferit de SOFTWIN, o 
societate cu sediul punctului de lucru în București, Str. Dimitrie Pompeiu, nr. 10 A, Cladirea Conect 1, 
Etaj 1, Sector 2, București, 020337, înregistrată la Registrul Comertului București sub nr. J40/11207/1991 
, cod de identificare fiscală R1569706 , reprezentată legal de dl. Florin Talpeș - Director General, 
denumită în continuare SOFTWIN.  
 
A.1. PERIOADA CONCURSULUI  
Perioada de desfăşurare a Concursului („Perioada Concursului”) este cuprinsă între 7 iunie 2017,  
Ora 14:00 (GMT +2) și 30 iunie 2017, ora 14:00 (GMT +2).  
 
A.2. TERITORIU: România  
 
A.3. ÎNSCRIERE  
În vederea înscrierii în Concurs, participanții vor parcurge următoarele etape:  
Cumpără oricare din abonament de 12 luni Școala Intuitext și vor intra automat în tragerea la sorți.  
Pagina web a Concursului: http://www.scoalaintuitext.ro/abonamente 
 
A.4. MECANISMUL CONCURSULUI  
1. Cumpără un abonament scoalaintuitext.ro: clasa I, clasa a II-a sau clasa a III-a, valabil 12 luni, în 
perioada indicată.  
2. Intră automat în tragerea la sorți.  
3. Se vor extrage 5 câștigători aleatoriu.  
 
A.5. INFORMAȚII PRIVIND PREMIIILE  
5 cursuri de muzică de 1 lună susținute de Asociația Culturală Bravissimo cu sediul în  
București, str. Agricultori nr. 48, sector 2, având Cod fiscal 28520283, reprezentată legal prin dl.  
Drăghici Marius, în calitate de administrator.  
Perioadă susținere cursuri: 1-30 iunie 2017  
Locație: București, unul dintre cele 2 sedii ale Asociației Culturală Bravissimo: 

 Str. Agricultori, nr. 48, sector 2 

 Str. Mărțișor, nr. 22, sector 4 
Detalii cursuri: câștigătorii pot alege prin îndrumarea profesorilor de la Bravissimo Art School unul dintre 
cursurile oferite pentru: pian, canto, chitara sau vioară. 
Prețul unui curs este de 260 lei, oferit gratuit de Softwin și include, evaluarea copilului privind 
aptitudinile acestuia și susținerea a 4 ședințe pe parcursul lunii iunie 2017. 
 
A.6. ALEGEREA CÂȘTIGĂTORULUI  
Desemnarea câștigătorilor premiilor oferite se va face la sfârșitul Perioadei Concursului, după  
cum urmează: Prin tragere la sorți la sediul SOFTWIN.  
Tragerea la sorți va avea loc pe 30 iunie 2017.  

http://www.scoalaintuitext.ro/abonamente


Câștigătorii vor fi notificați de SOFTWIN prin adresa de e-mail utilizată pentru a participa la Concurs în 
maxim 2 zile de la data desemnării sale.  
Dacă în termen de 5 zile, câștigătorul nu răspunde la e-mail organizatorului, se va alege alt câtigător, iar 
ciclul se repetă până la validarea unui câștigător.  
Pentru validarea câștigării premiilor, câștigătorii persoane fizice vor trebui să răspundă la e-mailul trimis 
pe adresa pe care aceștia au declarat-o pentru participare.  
 
A.7 PARTICIPANȚII MINORI ȘI PERSOANE LIPSITE DE CAPACITATE  

În cazul în care câștigătorul unui premiu este minor (cu vârsta sub 18 ani) sau este o persoană lipsită 
de capacitate de exercițiu, acesta este îndreptățit să intre în posesia premiului numai prin 
intermediul părintelui sau al tutorelui său legal. Aceasta presupune și semnarea de către părinte sau 
tutore a unei declarații date cu încuviințarea autorității tutelare dacă este cazul potrivit legii, prin 
care Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, 
precum și de plata oricăror daune sau pretenții de orice natură legate de premiul respectiv și de 
participarea minorului la prezenta campanie.  
Prezenta este guvernată de prevederile cuprinse în „Termeni și condiții generale”, prezentate în mod 
gratuit oricărui solicitant (și/sau participant) pe pagina web a site-ului www.scoalaintuitext.ro .  
În cazul în care Concursul încetează din cauza falsificării sau a dificultăților tehnice înainte de data de 
expirare, se va posta o notificare pe site-ul www.scoalaintuitext.ro .  
Contestațiile se depun în termen de 7 zile lucrătoare de la data extragerii, în scris, la sediul SC SOFTWIN 
SRL cu sediul în Str Dimitrie Pompeiu, nr. 10 A, Clădirea Conect 1, Etaj 1, Sector 2, București, 020337.  
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