REGULAMENT CAMPANIE ,,Spitalul Sf. Constantin – Ziua fericirii - Concurs cu
zâmbetul pe buze”

Art.1. Organizatorul Campaniei
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", derulează o campanie de promovare cu
denumirea “Concurs".
Regulamentul Oficial de participare este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant și va fi făcut
public conform legislației aplicabile din România, pe pagina de Facebook Spitalul Sf. Constantin
(https://www.facebook.com/SpitalulSfConstantin) și pe www.spitalulsfconstantin.ro.

Art 2. Descrierea Campaniei
2.1. În cadrul acestei campanii Spitalul Sf. Constantin dorește să acorde o 3 seturi de analize în
valoare de 286 de lei (TVA inclus), valoare totală 858 lei (TVA inclus) și 3 cărți în valoare de 40
lei (TVA inclus), valoare totală 120 lei (TVA inclus). Valoare totală campanie 978 lei (TVA inclus).
2.2. Concursul va avea 3 câștigători, care au îndeplinit toate cerințele din regulament “Art.4”.
2.3. Premiul se poate revendica până la data de 31.12.2022.

Art 3. Beneficiarii Promotiei. Mecanismul Campaniei.
3.1 Campania se adresează cetățenilor români, cu vârsta peste 18 ani.
3.2. Concursul se desfășoară exclusiv pe Internet, prin accesarea paginii de Facebook Spitalul
Sf. Constantin (https://www.facebook.com/SpitalulSfConstantin).
3.3. Are drept de participare orice persoană care îndeplinește cumulativ toate condițiile de mai
jos:
3.4. Se vor valida numai înscrierile utilizatorilor care răspund corect cerințelor din concurs.

3.4. În cadrul concursului, nu pot participa angajați ai Organizatorului și ai celorlalte companii
implicate în această acțiune, precum nici rudele de gradul I ale acestora.
3.5. Campania nu se cumulează cu alte vouchere sau campanii promoționale ale Spitalului Sf.
Constantin.
3.3. Campania se desfășoară în cadrul Spitalului Sf. Constantin. Pacientul beneficiază de
pachetul de analize descris în regulament, pe baza unei programări realizate în prealabil prin
serviciul Call Center.
3.4. Organizatorul consideră prezentarea la consult o acceptare implicită a acestui Regulament
și consideră orice date cu privire la participant, furnizate de acesta, adevărate și corecte.

Art. 4. Modul de desfășurare a concursului
4.1. Participanții pot afla mecanismul concursului accesând pagina de Facebook Spitalul Sf.
Constantin

(https://www.facebook.com/SpitalulSfConstantin),

consultând

atât

postarea

referitoare la acest concurs cât și Regulamentul Oficial.
4.2. Pentru a participa la prezentul concurs, desfășurat pe pagina de Facebook Spitalul Sf.
Constantin, participanții trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:
4.2.1. Să realizeze cerințele concursului, respectiv:
- să dea like paginii de Facebook Spitalul Sf. Constantin;
- să distribuie postarea concursului;
- să comenteze postarea concursului astfel: descrie în 3 cuvinte ce înseamnă fericirea
pentru tine;
4.2.2. Efectuarea pașilor este obligatorie și reprezintă validarea înscrierii fiecărui participant în
cadrul concursului. În baza acestor pași, se va face ulterior și desemnarea câștigătorilor, prin
alegerea primilor 3 utilizatori ai căror comentarii au cele mai multe like-uri.
4.2.3. În cazul în care există egalitate între participanți în ceea ce privește numărul de like-uri la
comentarii, desemnarea căștigătorilor se va face prin www.random.org.

4.3. Vor intra în concurs doar persoanele care au respectat pașii în perioada concursului.
4.4. Un participant poate fi descalificat - prin opțiunea de ștergere a informațiilor publicate de
utilizator - în orice moment al desfășurării concursului, dacă Organizatorul observă orice fel de
comportament considerat a fi în neconcordanță cu acest concurs și/ sau cu Regulamentul Oficial.
4.5. Desemnarea câștigătorilor va avea loc în data de 28.03.2022 si vor fi anunțați public pe
pagina de Facebook Spitalul Sf. Constantin.
4.6. Câștigătorii au obligația ca, în termen de 3 zile lucrătoare, să contacteze Organizatorul, printrun mesaj pe pagina de Facebook, pentru revendicarea premiului. Mesajul trebuie să conțină
datele sale personale necesare revendicării premiului (nume, prenume și un număr de telefon).

Art. 5. Premiile.
5.1. Premiile constau într-un set de analize efectuate la Spitalul Sf. Constantin Brașov + o
carte Hackul Fericirii (Ellen Petry Leanse).
- Pachetul de analize constă în: VSH – 12 lei, HEMOLEUCOGRAMA COMPLETĂ – 35 lei,
GLICEMIE – 15 lei, TRIGLICERIDE SERICE – 15 lei, COLESTEROL SERIC TOTAL – 15 lei,
LDL COLESTEROL – 17 lei, ACID URIC SERIC – 15 lei, CREATININA SERICĂ – 15 lei, TGO –
15 lei, TGP – 15 lei, PROTEINA

C REACTIVĂ – 25 lei, ELECTROFOREZA PROTEINELOR

SERICE – 27 lei, EXAMEN COMPLET DE URINĂ (SUMAR + SEDIMENT) – 20 lei, UREE – 15
lei, CALCIU SERIC – 15 lei, MAGNEZIU SERIC – 15 lei. Total = 286 lei.

- Cartea "Hackul Fericirii" (Ellen Petry Leanse) va fi ridicată de către câștigători la vizita în
spital pentru efectuarea analizelor.
5.2. Orice solicitare din partea câștigătorilor pentru modificarea/schimbarea premiului nu este
admisă.
5.3. Dacă nu va fi oferit un răspuns din partea unuia sau mai multor câștigători, referitor la
revendicarea premiului, în termen de 3 zile lucrătoare, din momentul anunțării publice oficiale a
acestuia, premiul va fi alocat primei rezerve extrase din lista participanților. În cazul în care nici
câștigătorul de rezervă nu își revendică premiul în termenul prevăzut de prezentul Regulament
Oficial - 3 zile lucrătoare de la anunțarea sa oficială – premiul va merge către rezerva nr. 2.

5.4. În cazul în care premiul nu este revendicat nici de primul câștigător extras, dar nici de cele
două rezerve, aceștia vor pierde orice drept asupra premiilor câștigate, Concursul este declarat
”Fără câștigător”, iar Organizatorul poate decide reportarea premiului pentru o campanie viitoare.

Art.6. Perioada și locația de desfășurare a campaniei.
6.1. Prezenta campanie se desfășoară sub forma unui concurs și se derulează începând cu data
de 20.03.2022, ora 10.00 până la data de 27.03.2022, ora 00:00, pe întreg teritoriul țării.
6.2. Orice înscriere efectuată după data de 27.03.2022, ora 00:00, nu va fi luată în considerare.
6.3. Campania se desfășoară în cadrul Spitalului Sf. Constantin Calea București nr.318 și Iuliu
Maniu nr.49, Brașov.

Art.7. Întreruperea, încetarea și modificarea campaniei
7.1. Concursul încetează de drept la data 27 martie 2022, ora 00:00. După împlinirea acestui
termen, îndeplinirea condițiilor menționate în prezentul regulament nu mai conferă dreptul
clienților de a participa la concurs.
7.2. Organizatorul își rezervă dreptul de stopare a concursului în orice moment al acestuia 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/.
7.3. Pentru situațiile prevăzute la pct 7.1. si 7.2., 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.8. Litigii
8.1. Eventualele litigii apărute între Spitalul Sf. Constantin și participanții la prezentul Concurs 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.
8.2. Eventualele reclamații legate de derularea Concursului 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.9. Dispoziții finale
9.1. Prin participarea la “Concursul cu zâmbetul pe buze” 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.
9.2. Spitalul Sf. Constantin își rezervă dreptul de a modifica regulamentul pe perioada de
desfășurare a campaniei, fără vreo notificare prealabilă, prin simpla postare pe Pagina de
Facebook Oficială Spitalul Sf. Constantin.
9.3. Spitalul Sf. Constantin își rezervă dreptul de a verifica și monitoriza modul în care se
desfășoară Concursul.
9.4. Spitalul Sf. Constantin își rezervă dreptul de a exclude definitiv orice Participant în Concurs
care, prin comportamentul fraudulos, poate afecta bunul mers al Concursului.
9.5. 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.
9.6. Prin participarea la Concurs, 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.
9.7. 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 premiilor și poate face uz de
aceastea fără a constitui o amenințare la adresa sănătății și integrității sale corporale, și/sau a
celor din jur.
9.8. 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 pachetul de analize, 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 premiile, indiferent de natura acestor prejudicii;
9.9. Organizatorul își asumă răspunderea numai în ce privește desfășurarea mecanismului de
campanie și acordarea gratuității pachetului de analize descrise.
9.10. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați: contact@spitalulsfconstantin.ro.

Art. 10. Protecția datelor cu caracter personal
10.1. În vederea desfășurării Campaniei, Organizatorul prelucrează datele personale ale
Participanților la acest concurs, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în
ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.
Prin comunicarea datelor cu caracter personal, Participanții înscriși în Campanie își exprimă
acordul clar și neechivoc, ca datele lor personale să intre în baza de date a Organizatorului în
vederea validării, atribuirii premiilor și îndeplinirii obligațiilor fiscale ale Organizatorilor de promoții.
10.2 Organizatorul garantează confidențialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor
participanților in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.
10.3. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvăluite către
terți cu excepția cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația
în vigoare.

