
REGULAMENTUL CAMPANIEI ONLINE  “BEAUTY HERO” al societatii ROWE S.R.L.  

 

1. Organizator: Campania « Beauty Hero» este organizat de ROWE SRL, (denumita in 
continuare « Organizator ») cu sediul in Bucuresti, cu sediul in Strada Viitorului 112,  CIF 
RO27603054, reprezentata prin Sergiu Almasan, in calitate de Administrator. Concursul se va 
desfasura conform prezentului Regulament, ale carui prevederi sunt obligatorii pentru toti 
participantii. Regulamentul oficial in cauza este intocmit si facut public conform legislatiei 
aplicabile in Romania.  

2. Participant: Persoana juridica care desfasoara activitati de infrumusetare si remodelare 
corporala cu echipamente ROWE. 

3. Locul de desfasurare a concursului: Concursul este organizat si se desfasoara pe pagina de 
Facebook ROWE.RO (https://www.facebook.com/roweromania). Pentru a participa la acest 
concurs, este necesar sa aveti cont de utilizator pe site-ul www.facebook.com, completat cu o 
adresa de e-mail valida si nume / prenume reale. 

4. Perioada de desfasurare a concursului:  

4.1. Concursul se desfasoara in perioada 16.11.2020- 16.12.2020, inclusiv.  

4.2. Rezultatele vor fi afisate in ziua anuntarii castigatorului, pe pagina de Facebook ROWE.RO. 

 

5. Inscrierea in concurs:  

5.1. Concursul se desfasoara pe pagina Facebook ROWE.RO. Pentru a participa la concurs, 
participantii trebuie:  

• Sa dea like paginii de facebook ROWE.RO; 

• Sa dea like la postare; 

• Sa lase comentariu la postare “doresc sa ma inscriu in concurs”. 

 

5.2. Inscrierea in concurs de face pana la data de 13 noiembrie 2020, inclusiv. 

5.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu valida inscrierea in concurs a participantilor ce nu 
respecta cerintele concursului.  

5.4. Un participant poate intra in concurs o singura data.  

https://www.facebook.com/


5.5. Prin inscrierea la concurs, participantul sau reprezentantul legal al acestuia garanteaza ca 
are varsta minima implinita de 18 ani si ca poate dovedi ulterior cu acte.  

5.6. Un participant poate fi descalificat (prin optiunea de stergere a informatiilor publicate de 
utilizator) in orice moment daca Organizatorul observa orice fel de comportament considerat 
nepotrivit cu concursul si prezentul regulament. Organizatorul considera inscrierea la concurs 
ca o acceptare implicita a acestui regulament si considera orice date cu privire la participant 
adevarate si corecte.  

5.7. Participantul poate fi descalificat daca, in timpul campaniei, candidata sau salonul posteaza 
ca aceasta efectueaza si tratamente cu alte echipamente decat ROWE 

5.8. In cazul descoperirii oricaror neconcordante referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu 
va considera respectiva participare valida.  

 

6. Obligativitati pe perioada concursului: 

• Participantii trebuie sa posteze la cover (poza de coperta facebook), poza trimisa de ROWE 
ROMANIA in mesaj privat; 

• Participantii trebuie sa promoveze concursul pe pagina lor de facebook (si alte canale de 
promovare) invitandu-si urmaritorii sa se inscrie la concurs. (Aceasta metoda va ajuta sa aveti 
mai multa vizibilitate si credibilitate in randul urmaritorilor); 

• Participantii trebuie sa dea tag la pagina de facebook ROWE.RO; 

• Sa specifice ca este un GIVEAWAY sustinut prin parteneriat cu ROWE.RO; 

• Partcipantii vor pune la dispozitia clientiilor inscrisi la salonul lor, un program de slabit de 30 de 
zile “Reinventeaza-te!”, GRATUIT, exclusiv cu echipamente Rowe; 

Participantul are libertatea de a-si alege concurentul din orice mediu, atat online, cat si offline. 
(familie, prieteni apropiati, cunostinte, etc.) 

• Participantii trebuie sa trimita intr-un mesaj privat pe pagina de facebook ROWE.RO, evolutia 
clientilor inscrisi in program (progresul in aceleasi masuratori), in fiecare saptamana. 

- Se va trimite, inainte de inceperea terapiilor, un video cursiv, inceapand prin a se 
vedea integral (inclusiv fata)  in care se vor prezenta informatiile despre client 
(dimensiunile acestuia) + kg (se va filma momentul in care se cantareste); 

- In fiecare zi de luni a saptamanii, se vor trimite informatiile privind stadiul de 
evolutie a clientului. (Poze de la fiecare participare la terapii); 

- salonul trebuie sa faca cel putin o postare pe saptamana pentru aceasta 
campanie pe care o va trimite intr-un mesaj privat, pe pagina de facebook 
Rowe.ro. 
 



• Salonul se va asigura ca persoana aleasa pentru concurs, va face minim 3 postari/saptamana, 
publice - de la fiecare sedinta efectuata 

 

7. Desemnarea castigatorilor: 

7.1. Castigatorul concursului va fi salonul in cadrul caruia, participantul la concurs a slabit cel 
mai mult conform criteriilor de mai jos: 

Stabilirea castigatorului va fi determinata de procentul de kilograme slabite din greutatea 
initiala a participantului conform urmatorului exemplu:  

• Greutate initiala: 75 kg 
• Greutate pierduta: 4 kg 
• Procent de kilograme slabite: (4x100)/75 = 5,33% 

Salonul va posta si date privind slabirea in centimetri a persoanei respective. 

In cazul mai multor cliente cu acelasi procent de scadere in greutate (pe baza filmuletelor cu 
cantarul) se vor lua in calcul nr total de cm scazuti. 

7.2. Numele castigatorului va fi publicat pe pagina de Facebook ROWE.RO. In termen de 3 zile 
de la anuntarea castigatorului, acesta trebuie sa contacteze ROWE.RO printr-un mesaj privat, in 
care sa furnizeze datele sale de contact. 

7.3. Castigatorul va fi anuntat in data de 21.12.2020. 

 

8. Premiul 

8.1. Valoarea totala a premiilor:  VOUCHER IN VALOARE DE 10.000 EUR in echipamente ROWE.  

8.2. In cadrul acestui concurs, nu este posibila inlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia 
in bani si/sau in alte obiecte, dupa cum nu este permisa, in nicio situatie, cedarea premiului 
castigat catre unul sau mai multi terti.  

8.3. Premiul va fi acordat castigatorului sub conditia ca acesta sa nu fie descalificat ca urmare a 
nerespectarii prezentului regulament.  

* Rowe Romania isi asuma un premiu in valoare de 1000 EUR, numerar, care va fi oferit direct 
candidatei cu cel mai bun rezultat de slabire. 

9. Protecţia datelor personale: 

9.1. Organizatorul, în vederea desfăşurării Concursului, prelucrează datele personale ale 
Participanţilor la acest Concurs în conformitate cu Legea 677/2001, în calitate de operator 



înregistrat în Registrul de Evidenţă a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub numărul 
31649. 

9.2. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvăluite către 
terţi cu excepţia împuterniciţilor şi partenerilor contractuali ai Organizatorului şi a cazurilor în 
care Organizatorul trebuie să respecte obligaţiile impuse de legislaţia în vigoare. 

9.3. Prin înscrierea în Concurs, participanţii declară că sunt de acord cu Regulamentul 
Concursului şi cu faptul că datele lor personale să fie prelucrate.  

9.4. Organizatorul le poate solicita Câştigătorului consimţământul liber exprimat pentru a utiliza 
în mod gratuit, în diverse materiale tipărite, audio şi video, numele, prenumele, localitatea de 
reşedinţa şi imaginea lui. Pentru a-şi exprima acordul expres în acest sens, Participantul 
câştigător va completa şi valida o declaraţie în care vor fi cuprinşi termenii acestui acord. 
Organizatorul nu condiţionează participarea la Concurs sau înmânarea premiului de acordarea 
acestui acord. În cazul în care participantul nu este de acord cu prelucrarea acestor date, 
Organizatorul nu va face alte demersuri ulterioare în acest sens. 

 

10. Dreptul de autor: 

 Participantul este unic responsabil asupra oricaror consecinte directe sau indirecte ce pot 
aparea ca urmare a postarii unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor pe facebook.com. 

 

11. Incetarea concursului: 

Prezentul Concurs va inceta de drept la data de 16 decembrie 2020, ora 24.00 si poate inceta 
inainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forta majora - de natura a face 
imposibila derularea. 

 

12. Taxe si impozite aferente: 

 Organizatorul campaniei nu este raspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare 
legate de premiul oferit, acestea cazand in sarcina persoanei castigatoare. 

 

 

https://facebook.com/


13. Litigii 

In cazul unor litigii aparute intre ROWE Romania si participantii la concurs, acestea vor fi 
solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile 
implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor romane competente. 

 

 


