
REGULAMENT CAMPANIE „Oferta primaverii” 

 Articolul 1 - Organizatorul si Regulamentul oficial al Campanie 

Campania este organizata de S.C. AUGUSTA CONSULT SRL  cu sediul in Str E.A. Bieltz , nr.6, Sibiu, judetul 
Sibiu. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricare din conditiile stabilite in prezentul 
regulament in perioada desfasurarii campaniei, din motive intemeiate, dar nu inainte de a anunta 
publicul despre aceste modificari. Regulamentul Campaniei este disponibil in vinaria Gorgandin de pe 
Str. E.A. Bieltz, nr.6, pe www.gorgandin.ro si contact@gorgandin.ro . 

 Articolul 2. Durata. Locul desfasurarii.  

Campania se desfasoara in perioada 20.02.2020-30.03.2020 in vinaria Gorgandin de pe Str. E.A. Bieltz, 
nr.6, pe www.gorgandin.ro si  contact@gorgandin.ro 

Articolul 3 – Dreptul si conditiile de participare  

De aceasta campanie beneficiaza orice persoana juridica sau fizica avand domiciliul stabil în Romania, 
care a implinit varsta de 18 ani si care achizitioneaza vin in valoare de 199 de lei din vinaria Gorgandin de 
pe Str. E.A. Bieltz, nr.6, pe www.gorgandin.ro si  contact@gorgandin.ro 

Articolul 4. - Mecanismul Campaniei  

In perioada anterior mentionata Organizatorul va acorda tuturor persoanelor care achizitioneaza vin 
Gorgandin in valoare de 199 de lei pe acelasi  bon fiscal sau facture, sansa de a castiga prin tragere la 
sorti, o degustare pentru doua personae pe Domeniu Viticol Apold,in urmatoarele conditii: 

a. Tragerea la sorti va fi anuntata pe pagina oficiala de facebook 
https://www.facebook.com/Gorgandin/ 

b. Degustare  (2-3 h),degustare 4  vinuri, gustare cu produse din Marginimea Sibiului, desert, cafea si 
apa , scurt istoric al viei si al Domeniului Viticol Apold, plimbare cu masina in vie. Degustarea de vin 
se poate face si pe parcelele specifice fiecarui soi sau impreuna cu mancarea. 

c. Organizatorul nu asigura transportul castigatorului pana in Apoldul de Sus unde se afla Domeniul 
Viticol Apold. 
 

Articolul 5. Informarea publicului Regulamentul campaniei este disponibil spre consultare in vinaria 
Gorgandin de pe Str. E.A. Bieltz, nr.6, pe www.gorgandin.ro si  contact@gorgandin.ro  pe toata perioada 
de desfasurare. Participarea la aceasta campanie implica obligativitatea respectarii prevederilor 
prezentului regulament.  

Articolul 6. Intreruperea campaniei Campania va putea fi intrerupta doar in caz de forta majora sau 
printr-o decizie a organizatorului, dar nu inainte ca acesta sa anunte publicul prin intermediul paginii pe 
www.gorgandin.ro. 
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 Art. 7. Litigii In cazul unor litigii aparute intre Organizator şi participantii la campanie, 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 competente romane. 


