
REGULAMENT CAMPANIE ,,Spitalul Sf. Constantin VOUCHER in valoare de 100 de lei” 

 

Art.1. Organizatorul Campaniei  

Organizatorul campaniei ,,Spitalul Sf. Constantin iți oferă un VOUCHER în valoare de 100 de lei” (in cele 
de urmeaza „Campania"), este SC TEO HEALTH SA, cu sediu social in Brașov, str. Iuliu Maniu, nr. 49, județul 
Brașov, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J08/419/2010 și în continuare orice referire la aceasta 
se va face sub numele de „Spitalul Sf. Constantin".  

Participanții la program sunt obligați să respecte termenii și condițiile Regulamentului Oficial, potrivit celor 
menționate mai jos (denumit în continuare „Regulament Oficial"). Regulamentul Oficial stă la dispoziția 
oricărui participant la Campanie, pentru consultare, pe site-ul http://spitalulsfconstantin.ro/.  

Spitalul Sf. Constantin își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând 
ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțul prealabil de prezentare a acestor modificări 
pe site-ul http://spitalulsfconstantin.ro/.  

 

Art 2. Descrierea Campaniei  

2.1. În cadrul acestei campanii Spitalul Sf. Constantin acordă un voucher de 100 de lei (TVA inclus) drept 
premiu, care poate fi folosit pentru analize de laborator, consultații medicale, servicii de imagistică.  

2.2. Voucherul este valabil în perioada 13.09.2021 – 31.03.2022.  

2.3. Voucherul cadou nu se poate schimba cu contravaloarea acestuia în bani.  

2.4. Valoarea voucherului reprezintă o reducere de 100 de lei din valoarea serviciilor medicale prestate. 

2.5. Valoarea totală a campaniei este 5400 lei. 

 

Art 3. Beneficiarii Promotiei. Mecanismul Campaniei  

3.1 Campania se adreseaza premianților Cursei cu Obstacole a Comunității , Brașov Heroes, din 12 
septembrie 2021, cetățeni români sau străini.  

3.2. Promoția nu se cumulează cu alte vouchere sau campanii promoționale ale Spitalului Sf. Constantin. 

3.3. Voucher-ul este nominal, dar transmisibil între persoane fizice (prin completarea talonului de pe 
voucher). 

3.4. În cazul refuzului unui participant de a beneficia de voucher, așa cum este descris în Regulamentul 
Oficial, acesta pierde dreptul de atribuire a voucherului.  

3.5. Organizatorul consideră câștigarea premiului o acceptare implicită a acestui Regulament și consideră 
orice date cu privire la participant, furnizate de acesta, adevarate și corecte. În cazul descoperirii oricăror 
neconcordanțe referitoare la cele de mai sus Organizatorul nu va considera respectiva participare validă 
și va anula dreptul de a beneficia de voucher, fără alte despăgubiri sau plăți.  



Art.4. Perioada și locația de desfășurare a campaniei  

4.1. Campania se va desfășura astfel: alergătorii înscriși la Cursa cu Obstacole a Comunatății Brașov 
Heroes, lacul Noua, din 12 septembrie 2021, care sunt premianții curselor: individuală scurtă și lungă 
feminin locul I (3 vouchere a câte 100 lei), locul II (2 vouchere a câte 100 lei), locul III (1 voucher 100 lei); 
individuală scurtă și lungă masculin locul I (3 vouchere a câte 100 lei), locul II (2 vouchere a câte 100 lei), 
locul III (1 voucher 100 lei), cursa echipelor locul I (5 vouchere a câte 100 lei), locul II (5 vouchere a câte 
100 lei), locul III (5 vouchere a câte 100 lei). 

4.2. Un singur voucher poate fi folosit pentru o singură utilizare, voucherele nu pot fi cumulate.  

4.3. Voucherele pot fi utilizate în cadrul Spitalului Sf. Constantin Calea București nr.318 și Iuliu Maniu 
nr.49, Brașov. 

4.4. Voucherul trebuie predat recepției spitalului în momentul înregistrării pacientului. 

 

Art.5. Întreruperea, încetarea și modificarea campaniei  

5.1. Campania încetează de drept la data împlinirii termenului. După împlinirea acestui termen, 
îndeplinirea condițiilor menționate în prezentul regulament nu mai conferă dreptul clienților de a 
participa la campanie. 

5.2. Organizatorul își rezervă dreptul de stopare a campaniei în orice moment al acesteia și/sau 
schimbarea regulilor de participare, obligandu-se totodată să facă publică hotărârea sa în acest sens 
printr-o notificare pe website-ul http://spitalulsfconstantin.ro/. 

 5.3. Pentru situațiile prevazute la pct 5.1. si 5.2., Organizatorul nu mai are nicio obligație către Participanți 
cu privire la returnarea vreunei sume de bani cu titlu de despăgubire sau alte asemenea pretenții.  

 

Art.6. Litigii  

6.1. Eventualele litigii apărute între Spitalul Sf. Constantin și participanții la prezenta Campanie se vor 
rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele 
judecătorești române competente de la sediul organizatorului Spitalul Sf. Constantin.  

6.2. Eventualele reclamații legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la următoarea adresa: Calea 
Bucuresti nr.318, Brașov, judetul Brașov, în atenția Departamentului Marketing în termen de maxim 2 zile 
de la încheierea Campaniei. După această dată, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio 
reclamație.  

 

Art.7. Dispoziții finale  

7.1. Prin participarea la premierea Cursei cu Obstacole a Comunității, participanții declară că sunt de acord 
să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor regăsite în prezentul 
Regulament, cât și în actele adiționale la acesta.  



7.2. Spitalul Sf. Constantin își rezervă dreptul de a modifica regulamentul pe perioada de desfășurare a 
campaniei, fără vreo notificare prealabilă, prin simpla postare pe site-ul http://spitalulsfconstantin.ro/. 

7.3. Spitalul Sf. Constantin își rezervă dreptul de a verifica și monitoriza modul în care se desfășoară 
Campania.  

7.4. Spitalul Sf. Constantin își rezervă dreptul de a exclude definitiv orice Participant în Campanie care, 
prin comportamentul fraudulos, poate afecta bunul mers al Campaniei.  

7.5. Spitalul Sf. Constantin nu își asumă niciun neajuns creat de întreruperil/disfuncționalitățile 
neanunțate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorită aglomerării rețelelor pe 
perioadele de trafic intens.  

7.6. Dacă un participant nu va utiliza voucherul până la data stabilită la art. 2.2, acesta va pierde voucherul 
fără a avea dreptul de a emite vreo pretenție ulterioară cu privire la acesta. Voucherele nerevendicate nu 
se reportează pentru campaniile următoare.  

7.7. Prin participarea la Campanie, toți participanții sunt de acord și se obligă să respecte și să se 
conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, 
nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală și exclusivă a participanților.  

7.8. Prin participarea la această promoție, participantul declară pe propria răspundere că a luat la 
cunoștință, și este de acord cu următoarele:  

a. participantul este singur răspunzător pentru orice declarație neconformă cu realitatea;  

b. participantul este conștient de condițiile normale de utilizare a voucherelor și poate face uz de aceastea 
fără a constitui o amenințare la adresa sănătății și integrității sale corporale, și/sau a celor din jur.  

7.9. Organizatorul:  

a. este exonerat de către participant, acordul de voință al acestora fiind dat prin simpla participare la 
prezenta campanie, de orice răspundere pentru toate prejudiciile suferite de către participanți în legătură 
cu voucherele, ulterior momentului preluării acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzând 
dar fără a se limita la, vătămări corporale și/sau vătămări ale sănătății, respectiv vătămări sau daune aduse 
patrimoniilor;  

b. nu este răspunzător de eventualele prejudicii sau daune cauzate de către participanți unor terți în 
legătură cu voucherele, indiferent de natura acestor prejudicii;  

7.10. Organizatorul își asumă răspunderea numai în ce privește desfășurarea mecanismului de campanie 
și acordarea voucherului de reducere, în valoare de 100 de lei (TVA inclus).  

7.11. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați: contact@spitalulsfconstantin.ro.  


