
 

Act adiţional nr.1 la  

REGULAMENTUL  CAMPANIEI  

“ Femibion - Surprize minunate pentru sarcini sănătoase!”  

 

din perioada 24.09 – 28.10.2018 

autentificat sub nr.1208/24.09.2018 la SOCIETATEA PROFESIONALĂ NOTARIALĂ 

 POPA PETRUȚA și TURCU DOINA, cu sediul în Mun. Bucureşti, sector 1,  

de notar public Turcu Doina 

 

  

 

Organizatorul acestei campanii promotionale (denumita in cele ce urmeaza 

“Campania Femibion - Surprize minunate pentru sarcini sănătoase!”) este societatea 

DR.REDDY’S LABORATORIES ROMANIA SRL, companie inregistrata in Romania, avand sediul 

social in Bucuresti, sector 1, strada Nicolae Caramfil, nr.71, etaj 5, spatiul 10, cod postal 

014142, reprezentata de Vijay Palamadai Kumar, in calitate de Director General director 

general (denumit in cele ce urmeaza “Organizator”).   

      Organizatorul desfasoara Campania “Femibion - Surprize minunate pentru sarcini 

sănătoase!” cu sprijinul si prin intermediul Oxygen Public Relations SRL, cu sediul social in 

Nicolae Caramfil, nr.71-73, etaj 5, cam. 2, sector 1, Bucuresti, numar de ordine la Registrul 

Comertului J40/8739/2008, cod de inregistrare fiscala RO 23910846, operator de date cu 

caracter personal inregistrat la ANSPDCP sub nr.26028, reprezentata prin CONSTANTIN 

DIANA, conform imputernicirii nr.84/09.10.2018  emisă de Administratorul societatii 

Tranakas Tereza (denumita in continuare “Agentia de Relatii Publice” sau „Intermediarul”).

  

      Organizatorul, prin intermediul Agenției a decis modificarea Regulamentului Oficial 

AL CAMPANIEI „ Femibion - Surprize minunate pentru sarcini sănătoase!”, astfel: 

 

La punctul 1.3 Perioada campania promotionala se modifica in conformitate cu prevederile 

prezentului document oficial (denumit in cele ce urmeaza „ Act Aditional”), prelungindu-se 

pana pe data de 11 noiembrie 2018, ora 23:59:59. 

 

La punctul 3.4 Acordarea premiilor se va face prin tragere la sorti, folosind platforma 

www.random.org. Castigatorii wrap-urilor si a abonamentelor de 9 luni la o clinica privată, se 

vor anunta in datele de:  

02 octombrie, pentru participantii inscrisi in concurs din perioada: 24 – 30 septembrie 2018 

09 octombrie, pentru participantii inscrisi in concurs din perioada: 1 – 7 octombrie 2018  

16 octombrie, pentru participantii inscrisi in concurs din perioada: 8 – 14 octombrie 2018  

23 octombrie, pentru participantii inscrisi in concurs din perioada: 15 – 21 octombrie 2018  

30 octombrie, pentru participantii inscrisi in concurs din perioada: 22 – 28 octombrie 2018 

cat si pentru participantii din perioada: 15 – 28 octombrie 2018, pentru abonamentul de 9 

luni la clinica Regina Maria. 

http://www.random.org/


6 noiembrie, pentru participantii inscrisi in concurs din perioada: 29 octombrie – 4 

noiembrie 2018 

13 noiembrie, pentru participantii inscrisi in concurs din perioada: 5 – 11 noiembrie 2018 

pe platforma concursului si pe pagina de Facebook a brandului Femibion.  

Premiul mare va fi extra si anuntat in data de 13 noiembrie, luand in calcul toate inscrierile 

facute de catre participanti in perioada 24 septembrie – 11 noiembrie 2018.  

 

Participantii isi pot valida premiul in termen de 5 zile lucratoare, din momentul in care 

castigatorii au fost anuntati.  

 

SECTIUNEA 4. PREMIILE  CAMPANIEI   

4.1.    In cadrul prezentei Campanii, Organizatorul va oferi 36 de premii detaliate mai jos, in 

valoare totala de 3575 EURO net.   

 30 de wrap-uri elastice (e.g.: kangaroo care): 22 euro per premiu;  

 5 premii constand fiecare intr-un abonament de 9 luni la clinica Regina Maria, in 

valoare de 383 euro fiecare    

 1 premiu mare, constand intr-un voucher de 1.000 euro, pentru o nastere in 

maternitatea Regina Maria;  

Extragerile premiilor se vor face prin platforma www.random.org, saptamanal, dupa cum 

urmeaza:  

 

-01 octombrie, pentru participantii inscrisi in concurs din perioada: 24 – 30 septembrie 2018; 

 

Premiile oferite in aceasta perioada (5 wrapuri elasticei si abonament de 9 luni la clinica 

Regina Maria) au fost reportate pentru perioada urmatoare, in urma neparticiparii si 

nevalidarii câștigătorilor. 
 

-08 octombrie, pentru participantii inscrisi in concurs din perioada: 1 – 7 octombrie 2018;  

 

Extragerea a fost  facuta pentru 2 wrap-uri elastice si abonament de 9 luni la clinica Regina 

Maria 

Premiile nealocate din aceasta perioada (3 wrapuri elastice) au fost reportate pentru 

perioada urmatoare, in urma neparticiparii si nevalidarii castigatorilor 

 

-15 octombrie, pentru participantii inscrisi in concurs din perioada: 8 – 14 octombrie 2018;  

Premiile oferite in aceasta perioada sunt 5 wrapuri elastice, un abonament de 9 luni la 

clinica Regina Maria. 

 

-22 octombrie, pentru participantii inscrisi in concurs din perioada: 15 – 21 octombrie 2018; 

Premiile oferite in aceasta perioada sunt 5 wrapuri elastice. 

 

-29 octombrie, pentru participantii inscrisi in concurs din perioada: 22 – 28 octombrie 2018 

Premiile oferite in aceasta perioada sunt 6 wrapuri elastice. 

-29 octombrie, pentru participantii inscrisi in concurs din perioada: 15 – 28 octombrie 2018 

Premiul oferit in aceasta perioada este un abonament de 9 luni la clinica Regina Maria. 

 

http://www.random.org/


-5 noiembrie, pentru participantii inscrisi in concurs din perioada: 29 octombrie  - 4 

noiembrie 2018; 

Premiile oferite in aceasta perioada sunt 6 wrapuri elastice, un abonament de 9 luni la 

clinica Regina Maria. 

 

-12 noiembrie, pentru participantii inscrisi in concurs din perioada: 5 - 11 noiembrie 2018; 

Premiile oferite in aceasta perioada sunt 6 wrapuri elastice, un abonament de 9 luni la 

clinica Regina Maria. 

-12 noiembrie, pentru participantii inscrisi in concurs din perioada: 24 septembrie - 11 

noiembrie 2018; 

 

Premiul cel mare, constand intr-un voucher de 1000 euro, va fi extras in data de 12 

noiembrie, luand in calcul toate bonurile fiscale inregistrate pe www.femibion.ro/concurs 

pana pe data de 11 noiembrie 2018, ora 23:59:59.  

 

Daca din motive ce nu tin de Organizator, premiile dintr-o saptamana nu au fost acordate, 

acetea se vor reporta pentru saptamanile urmatoare.  

 

In cazul in care pana la final de campanie promotionala, premiile nu au fost acordate din 

motive ce nu tin de Organizator (lipsa bonului fiscal, inregistrare gresita, date de contact 

gresite etc), premiile se vor anula.  
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