
 
 

REGULAMENTUL OFICIAL AL TOMBOLEI „Wellborn la Baby Boom 2023!” 

desfășurată în perioada 02 – 05 martie , orele 10:00 -19:00 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL TOMBOLEI 

 1. Organizatorul tombolei “Wellborn la Baby Boom 2023” (denumita in continuare „Tombola”) este 

PROMED SYSTEM S.R.L., persoana juridica romana cu sediul social in Municipiul Targoviste, Str. Dr. 

Benone Georgescu, Nr. 12A, Judet Dambovita, avand Cod Unic de inregistrare 10826701, numar de 

ordine la Oficiul Registrului Comertului J15/221/15.07.1998 si cont bancar nr. 

RO24BTRLRONCRT00L4543203, deschis la Banca Transilvania, tel. 031.9105 reprezentata de 

administrator Predoi Natalia, denumita in continuare “Reteaua Medicala Wellborn” sau 

“Organizatorul”,  

2. Tombola se va derula cu respectarea prevederilor prezentului regulament (denumit in continuare 

„Regulamentul Oficial”), fiind aplicabil tuturor persoanelor care indeplinesc conditiile pentru a 

participa la aceasta Tombola si care participa la aceasta Tombola, in conditiile si cu respectarea 

procedurii prevazute de prezentul Regulament Oficial (denumiti in continuare “Participantii”). Prin 

participarea la aceasta Tombola, se prezuma cunoasterea si respectarea integrala, expresa si 

neechivoca a tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor Regulamentului Oficial de catre 

Participanti si acordul Participantilor la termenii, conditiile si prevederile Regulamentului Oficial. 

Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor 

prezentului Regulament Oficial.  

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL 

 2.1. Prezenta Tombola se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonanța de urgență nr. 

92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea unor acte normative si a 

tuturor dispozitiilor legale aplicabile din Romania.  

SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE A TOMBOLEI  

3.1. Tombola se va desfășura în București în cadrul Târgului Baby Boom, organizat la Romexpo, 

Pavilionul B1.  

SECTIUNEA 4. PERIOADA DE DESFASURARE A TOMBOLEI  

4.1. Tombola va incepe in data de 02.03.2023 ora 10:00 si se va incheia in data de 05.03.2023, ora 

18:00 inclusiv, ora Romaniei. 

4.2. Inscrierile la Tombola se fac conform art.5.1.  

SECTIUNEA 5. ADRESABILITATE. DREPTUL DE PARTICIPARE  

5.1. Tombola se adreseaza viitoarelor mamici, care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: (i) au 

implinit varsta de 18 ani (ii) s-au inscris in baza talonului de inscriere conform modelului anexat la 

prezentul Regulament, (iii) au vizitat standul Organizatorului de la Baby Boom si au discutat cu 

reprezentantii Wellborn (iv) cunosc si accepta integral, expres si neechivoc, termenii si conditiile 

prezentului Regulament Oficial si (v) accepta termenii si conditiile de intrare in posesia premiilor.  



 
5.2. La Tombola „Wellborn la Baby Boom 2023!” nu au dreptul sa participe: - angajatii PROMED 

SYSTEM S.R.L, ori cele care au calitatea de persoane fizice autorizate sau independente, care isi 

desfasoara activitatea pe baza unor contracte de colaborare cu societatea, precum si rudele pana la 

gradul al II-lea inclusiv ale acestora.  

SECTIUNEA 6. MECANISMUL DE DESFASURARE A TOMBOLEI.  

6.1. Pentru a participa la Tombola, Participantii care indeplinesc conditiile prevazute la sectiunea 5 

Trebuie sa completeze talonul de inscriere care se regaseste in standul Wellborn si sa-l depuna in 

urna Retelei Medicale Wellborn din cadrul Targului Baby Boom.  

6.2. Numele Participantilor castigatori vor fi publicate conform Sectiunii 10.6 dupa validare.  

6.3. Un Participant se poate inscrie la Tombola o singura data, printr-una din modalitatile 

mentionate la art. 6.1.  

SECTIUNEA 7. PREMIILE ACORDATE  

7.1. In cadrul acestei Tombole, Organizatorul ofera urmatoarele premii:  

Premiul 1: Pachet de nastere naturalǎ / operaţie cezarianǎ asistatǎ de Dr. Silviu PREDOI / Dr. Irina 

Matei / Dr. Octavia Velicu ȋn cadrul Maternitǎţii Wellborn, Str. Dezrobirii nr. 27 -29, sector 6, 

București 

Premiul 2: Kit de recoltare celule stem + procesare 

Premiul 3: Kit de recoltare celule stem + procesare 

7.2. Pentru evitarea oricărui dubiu, Organizatorul mentionează faptul că Participantul validat drept 

câstigător NU poate opta pentru primirea premiul său în bani sau cu inlocuirea sa cu alte premii, 

după cum nu este permisa, in nicio situație, cedarea catre unul sau mai multi terti a dreptului la 

premiul castigat. 

SECTIUNEA 8. ACORDAREA PREMIILOR  

8.1. Premiile Tombolei se vor acorda in data de 08.03.2023, ora 12:00, prin tragere la sorti (prin 

intermediul site-ului randam.org), dintre Participantii care indeplinesc conditiile cumulative de la 

sectiunea 5. De asemenea, va fi nominalizata si cate o rezerva pentru fiecare tip de premiu, pentru 

situatiile in care Participantul castigator nu va putea fi contactat sau in cazul in care nu indeplineste 

conditiile de validare.  

8.2. Participantii castigatori vor fi anuntati telefonic, iar acestia au libertatea de a le accepta sau de a 

le refuza.  

SECTIUNEA 9. CONDITII DE VALIDARE  

9.1. Pentru ca un Participant sa fie declarat castigator, trebuie sa indeplineasca concomitent 

urmatoarele conditii:  

9.1.1. Sa indeplineasca conditiile prevazute in Sectiunea 5 a prezentului Regulament Oficial; 

9.1.2. Sa se inscrie prin completarea formularului/talonului de inscriere in perioada 

02.03.2023 ora 10:00 si 05.03.2023, ora 18:00 inclusiv, ora Romaniei.  



 
9.2. Sa poata fi contactat in vederea validarii exclusiv la numarul de telefon utilizat/declarat pentru 

inscrierea la tombola; 

 9.3. Participantul castigator nu va fi validata in urmatoarele cazuri:  

9.3.1. Participantul careia i s-a alocat un premiu nu indeplineste prevederile Sectiunii 10 de 

mai jos; 

9.4. Organizatorul nu va acorda nicio despagubire in bani sau alte beneficii Participantilor carora li s-

a alocat vreun premiu si nu respecta sau nu intrunesc intocmai cerintele Regulamentului Oficial.  

9.5. Utilizarea, in orice mod, a unor metode frauduloase de inscriere în Tombolă, va atrage anularea 

inregistrarilor prin aceste metode, iar Participantii care folosesc aceste metode vor fi descalificati. 

Organizatorul are dreptul de a refuza acordarea premiilor, precum si dreptul de a pretinde 

restituirea de la Participantul declarat castigator a premiului oferit, in cazul in care acesta a fost 

obtinut prin frauda sau cu incalcarea prezentului Regulament Oficial.  

SECTIUNEA 10. PROCEDURA DE VALIDARE SI INMANARE A PREMIILOR  

10.1. Extragerea premiilor va avea loc in data de 06.03.2022, la ora 12:00. Participantul desemnat 

potential castigator va fi contactat la numarul de telefon cu care s-a inscris la Tombola si va fi 

informata in legatura cu premiul castigat si procedura de validare.  

10.2. In cazul in care nici Participantii castigatori, nici rezervele nu indeplinesc conditiile de validare, 

le este retrasa calitatea de potential castigator si sunt invalidate, iar premiul nu se mai acorda si 

ramane in posesia Organizatorului.  

10.3. In cazul in care un Participant castigator validat refuza premiul oferit in cadrul acestei Tombole, 

se va apela la rezervele validate prin tragerea la sorti, în ordinea extragerii acestora.  

10.4. Lista Participantilor Castigatori validati (nume, prenume, premiul castigat) va fi publicata prin 

afisare pe pagina oficiala de Facebook apartinand Organizatorului, in cel mult 10 zile lucratoare de la 

momentul validarii lor.  

10.5. Premiile nerevendicate în termen de 30 de zile de la data anunțării Participantilor castigatori 

sau care n-au putut fi transmise Participantilor castigatori din motive independente de Oraganizator, 

se consideră nealocate si raman in posesia acestuia.  

SECTIUNEA 11. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE  

11.1. Organizatorul nu va fi raspunzator de modul in care bancile de celule stem organizeaza si 

distribuie produsele participante la Tombola si nici de eventualele deteriorari ale ambalajelor care ar 

putea rezulta din aceste activitati.  

SECTIUNEA 12. CONFIDENTIALITATEA DATELOR PROMED SYSTEM SRL  

12.3.1. Organizatorul, in vederea desfasurarii Tombolei, prelucreaza datele personale ale 

Participantelor la aceasta promotie in conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 

circulație a acestor date. Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in 

mod expres prin Regulament, in scopul participarii la Tombola, Participantele isi exprima acordul 

expres si neechivoc ca datele lor cu caracter personal sa fie prelucrate de catre Organizator in 

vederea organizarii si desfasurarii Tombolei, desemnarii si validarii castigatorilor, atribuirii premiilor 



 
si indeplinirii obligatiilor fiscale ale Organizatorilor de promotii. Datele cu caracter personal colectate 

in cadrul acestei Tombole nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul 

trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. Numele si prenumele Castigatoarelor si 

premiile castigate in cadrul Tombolei vor fi anuntate telefonic /publicate conform obligatiilor impuse 

de Ordonanta nr 99/2000 si Ordonanța de urgență nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri 

fiscal-bugetare și modificarea unor acte normative. Organizatorul garanteaza confidentialitatea 

datelor personale ale tuturor Participantelor. Participanta la Tombola, in calitate de persoana vizata, 

are, conform Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, urmatoarele 

drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date (art. 15); dreptul la rectificare (art.16); 

Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) (Art.17); Dreptul la restricţionarea prelucrării 

(Art.18); Dreptul la portabilitatea datelor (Art.20); Dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual 

automatizat Art.21 si Art.22) si dreptul de a se adresa ANSPDCP. Pentru exercitarea acestor drepturi, 

Participantele vor trimite Organizatorului pe adresa: Bvd Aviatorilor nr.  67, sector 1 o cerere 

intocmita in forma scrisa, datata si semnata sau pot trimite un e-mail catre office@wellborn.ro. 

SECTIUNEA 13. LIMITAREA RASPUNDERII  

13.1. Organizatorul Tombolei nu isi asuma raspunderea pentru, incluzand, dar fara a se limita la, 

urmatoarele cazuri:  

a) Formularele de inscriere sunt incomplete, inexacte sau incorecte;  

b) Pierderile formularelor de inscriere;  

13.2. Organizatorul are dreptul de a invalida formularele de participare care contin informatii gresite 

ori vadit eronate (de exemplu, dar fara a se limita la cod gresit) si care nu indeplinesc conditiile de 

validare.  

13.3. In niciun caz Organizatorul nu va fi responsabil sau raspunzator pentru niciun fel de daune sau 

pierderi, de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate 

ca urmare a participării la această Tombolă. Fara a limita cele menționate mai sus, premiile oferite 

de către Organizator sunt fara garanții suplimentare, explicite sau implicite din partea sa.  

SECTIUNEA 14. TAXE PROMED SYSTEM SRL  

14.1. Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru premiile obtinute de 

catre Participantii castigatori in conformitate cu Codul Fiscal in vigoare. Orice alte obligatii de natura 

fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a Participantilor 

castigatori.  

 

SECTIUNEA 15. ANUNTAREA CASTIGATORULUI PREMIULUI  

15.1. Numele si prenumele Participantilor castigatori validati, precum si premiul castigat in cadrul 

tombolei vor fi publicate conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind 

comercializarea produselor si serviciilor pe piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 

650/2002.  

SECTIUNEA 16. FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT  

mailto:office@wellborn.ro


 
16.1. Pentru scopul acestui Regulament Oficial, forta majora inseamna orice eveniment extern, 

imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil. 

 16.2. Pentru scopul acestui Regulament Oficial, cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi 

prevăzut si nici împiedicat de către Organizator.  

16.3. Daca o situatie de forta majora sau de caz fortuit impiedica sau intarzie total sau partial 

executarea Regulamentului Oficial si continuarea Tombolei, Organizatorul va fi exonerat de 

raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi 

impiedicata sau intarziata, conform art.1351 Cod civil. Organizatorul, daca invoca forta majora sau 

cazul fortuit, este obligat sa comunice Participantilor la Tombola existenta acesteia/acestuia in 

termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora sau cazului fortuit. 

SECTIUNEA 17. LITIGII SI FRAUDE  

17.1. In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Tombola, acestea vor fi 

solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile 

implicate vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente.  

17.2. Eventualele reclamatii legate de derularea Tombolei se vor putea trimite pe urmatoarea 

adresa: Societatea PROMED SYSTEM SRL, la adresa: Bvd Aviatorilor nr 67, sector 1 in termen de 

maxim o saptamana de la data publicarii Participantilor castigatori valizi. Dupa aceasta data 

Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio contestatie.  

17.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a 

sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Tombole. 

17.4. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de 

premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza 

dovezilor existente.  

SECTIUNEA 18. REGULAMENTUL OFICIAL AL TOMBOLEI  

18.1. Prin inscrierea la aceasta Tombola, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze 

tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.  

18.2. Daca, din orice motiv, această Tombola nu se poate desfasura conform planificarii, din pricina 

unor cauze aflate in afara controlului Organizatorului: frauda, probleme tehnice, sau orice alte cauze 

care, în opinia Organizatorului, corup sau afecteaza administrarea, securitatea, corectitudinea, 

integritatea sau desfasurarea corespunzatoare a Tombolei, Organizatorul își rezervă dreptul de a 

anula, inceta, modifica sau suspenda Tombola.  

18.3. Regulamentul acestei Tombole publicitare este gratuit și disponibil oricărui solicitant și/sau 

participant, pe pagina de internet a Organizatorului, https://www.wellborn.ro .  Conținutul 

Regulamentului poate fi modificat de catre Organizator până la data extragerii finale, modificările 

urmând a fi publicate pe pagina de internet a Organizatorului sau comunicate la locul desfășurării 

Tombolei. 

https://www.wellborn.ro/

