Organizatorul și locul de desfășurare a tombolei "10 CADOURI NATALIA"

1.1. Organizatorul concursului "10 CADOURI NATALIA" este NATALIA VASILIEV PFA cu
sediul în Str. Elena Farago Nr.14, Bloc 131B, scara 3, etaj 4, Craiova, înregistrat la Registrul
Comerțului sub nr. F16/639/2006, cod unic de înregistrare RO24817410.
1.2. Concursul "10 CADOURI NATALIA" se desfășoară exclusiv în magazinul Natalia Vasiliev
din Bd. Libertății, Nr.10, Sector 4, București și la standul Natalia Vasiliev din cadrul Târgului de
Nunți Mariage Fest de la Palatul Parlamentului din perioada 1-3 februarie 2019.
II. Durata concursului și prezentarea succintă a tombolei cu premii
2.1. Concursul se desfășoară în perioada 01.02.2019, ora 12.00 – 03.02.2019, ora 15.30 și
conține 2 extrageri la tombola cu premii puse la dispoziție de Natalia Vasiliev PFA, după cum
urmează:
2.1.1. prima extragere se va realiza sâmbătă, 02.02.2019, ora 16.00. Se vor extrage 5
câștigătoare, fiecare dintre ele va câștiga prin tragere la sorți, câte 1 sedință makeup+hairstyle+foto realizată de experții pictorialelor Natalia Vasiliev. Ședintele se vor executa pe
data de 03.02.2019 la magazinul Natalia Vasiliev din Bd. Libertății Nr.10, între orele 11.00-15.00.
2.1.2. a doua extragere se va realiza duminică, 03.02.2019, ora 16.00. Se vor extrage 5
câștigătoare, fiecare dintre ele va câștiga prin tragere la sorți câte „o rochie model selectat”
Natalia Vasiliev, după specificațiile prezentate la punctul IV din prezentul regulament.
III. Drept de participare
3.1. Au drept de participare la concurs numai persoanele fizice care au atins vârsta majoratului la
data începerii concursului.
3.2. Nu pot participa la acest concurs angajații companiei NATALIA VASILIEV PFA, asociații/
acționarii precum și rudele până la gradul unu (1) inclusiv sau finii (soț/soție, părinți/ copii) celor
menționați anterior.
3.3. Organizatorul concursului își rezervă dreptul de a face publice, în scopuri publicitare, numele
și fotografia participanților la concurs. Prelucrarea, utilizarea și publicarea imaginii participanților
la acest concurs nu va fi de natură de a crea nici un fel de obligații, inclusiv de natură financiară,
în sarcina Organizatorului.
IV. Mecanismul concursului
4.1 Perioada de desfășurare: 01.02.2019, ora 12.00 – 03.02.2019, ora 15.30. Pașii de urmat
pentru participarea la concurs sunt:
Pasul 1: Completarea cartolinei de concurs
Pentru a se putea înscrie în tombola "10 CADOURI NATALIA" și a avea șansa de a câștiga una
dintre cele 5 ședințe de make-up+hairstyle+foto sau una dintre cele 5 rochii Natalia Vasiliev
oferite de organizatori, participantele la concurs trebuie să completeze cartolina aferentă
tombolei cu premii, care le va fi furnizată de hostessele sau consilierele de vânzări Natalia
Vasiliev la Târgul Mariage Fest de la Palatul Parlamentului.
Câmpurile cu informații de pe cartoline ce vor fi completate de participante sunt:
Nume: _________
Prenume: ________
Nr. telefon: _________
Data nunții: _________
Dată programare probă*: _________
Locație probă: ________
Model rochie selectat*: ________
*„Dată programare probă” se referă la data și la ora la care participanta la tombolă va stabili o
programare cu una dintre consilierele Wedding Angels în magazinul din București sau la
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cabinele de probă din cadrul Târgului de Nunți Mariage Fest, în intervalul 01.02.2019, ora 12.00
– 03.02.2019, ora 15.30.
*„Model rochie selectat” se referă la modelul de rochie unicat din colecțiile Natalia Vasiliev
2016-2018 care fac obiectul tombolei cu premii. Rochiile selectate sunt rochiile Natalia Vasiliev la
care pot fi făcute ajustări minime de croitorie si care în acest moment mai sunt disponibile într-un
singur exemplar în showroom. Acestea vor fi semnalizate în magazin cu un simbol “Inimioară”
special. Participantele își pot alege pentru probă doar dintre rochiile selectate semnalate cu
“Inimioară”, în perioada semnalată în paragraful de mai sus.
! Pentru a putea participa la tombolă, participantele trebuie să furnizeze pe cartoline informații
corecte cu privire la Nume, Prenume și Data Nunții, și să aibă o programare validă în sistemul
CRM al Natalia Vasiliev PFA, realizată de un consilier sau o hostessă Natalia Vasiliev PFA din
echipa de organizatori.
! Validarea datelor legate de nume și prenume se va face prin prezentarea unui act de identitate
valid, după anunțarea celor 10 câștigătoare în urma celor două extrageri prezentate la Art.II din
prezentul regulament.
Pasul 2: Probele din showroom
După înregistrarea în sistemul CRM a participantelor cu orele de probe specifice, acestea se vor
prezenta la ora stabilită și vor fi preluate de către o consilieră Natalia Vasiliev pentru demararea
probelor. Participantele care nu se prezintă la ora și data specificată în sistemul CRM pentru
tombola-concurs "10 CADOURI NATALIA" vor fi automat descalificate.
Fiecare dintre participantele la concurs trebuie să îndeplinească următoarele condiții concomitent
pentru a avea șansă de câștig:
1. Să urmeze întocmai instrucțiunile consilierelor Natalia Vasiliev cu privire la procesul de
probe în cadrul magazinului Natalia Vasiliev sau la standul Natalia Vasiliev de la Târg.
2. Să îmbrace rochiile selectate puse la dispoziție pentru probe și fiecare să-și aleagă o
rochie care nu necesită nici un fel de modificări, ținând cont de măsurile de croitorie ale
participantei.
3. Să completeze fișa de probă aferentă efectuării programării.
4. Să plaseze cartolina de concurs cu câmpurile de informații completate și cu precizarea
„Modelului de rochie selectat” direct pe cartolină în cele două urne special amplasate,
cea de la standul Natalia Vasiliev din cadrul Târgului de Nunți Mariage Fest de la Palatul
Parlamentului sau cea de la magazinul Natalia Vasiliev din Bd. Libertății, Nr.10, fiecare
dintre aceste urne având inscripționat cuvântul TOMBOLĂ.
! Participantele își vor putea alege un singur model de rochie selectat, maxim două pe care le pot
proba, ținând cont de volumul mare de probe preconizat de organizatori în perioada desfășurării
concursului.
! Pe cartolina de concurs, participantele pot trece în câmpul „Model rochie selectat” doar modelul
de rochie selectat care li se potrivește cel mai bine #dinprima la momentul efectuării probei și la
care se pot aduce ulterior modificări de croitorie minime.
Doar participantele care îndeplinesc simultan toate condițiile precizate mai sus se vor
putea înscrie la concurs pentru câștigarea premiilor puse în joc.
4.2 Premiile care sunt puse la dispoziție de către magazinul Natalia Vasiliev pentru probe în
cadrul concursului "10 CADOURI NATALIA" constau în 5 ședințe foto+make-up+hairstyle
realizate de experții pictorialelor Natalia Vasiliev în data de 03.02.2019, între orele 11.00-15.00 și
5 rochii modele selectate Natalia Vasiliev din colecțiile 2016-2018. Rochiile selectate sunt rochiile
Natalia Vasiliev la care pot fi făcute ajustări minime de croitorie si care în acest moment mai sunt
disponibile într-un singur exemplar în showroom. Acestea vor fi semnalizate în magazin cu un
simbol “Inimioară” special. Participantele își pot alege pentru probă doar dintre aceste rochii
unicat semnalate cu “Inimioară”, în perioada 01.02.2019, ora 12.00 – 03.02.2019, ora 15.30.
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4.3. Oportunitatea de a primi unul dintre premii va fi oferită prin tragere la sorți conform art. II din
prezentul regulament, tuturor participantelor care vor completa cu date corecte cartolina de
concurs, vor stabili o programare cu un consilier sau o hostessă Natalia Vasiliev și vor veni la
probele de rochii selectate din showroom, în intervalul de timp specificat în regulament. Acestea
vor face dovada identității lor la momentul primirii premiilor pe baza unui act de identitate valid.
V. Acordarea premiului
5.1. Premiile, constând în cele 5 ședințe foto+make-up+hairstyle realizate de experții pictorialelor
Natalia Vasiliev în data de 03.02.2019, între orele 11.00-15.00 și cele 5 rochii modele selectate
Natalia Vasiliev din colecțiile 2016-2018, care fac obiectul concursului, vor fi acordate prin două
extrageri, prima realizată sâmbătă, 02.02.2019, ora 16.00 (pentru cele 5 ședințe), respectiv
duminică, 03.02.2019, ora 16.00 (pentru cele 5 rochii).
5.2. Miresele extrase pentru cele 5 ședințe foto+make-up+hairstyle vor fi anunțate sâmbătă,
02.02.2019, ora 16.30 pe pagina de Facebook „Rochii de mireasa Natalia Vasiliev”, urmând a fi
contactate telefonic pe data de 02.02.2019 pentru programarea ședințelor makeup+hairstyle+foto pe data de 03.02.2019 la magazinul Natalia Vasiliev din Bd. Libertății Nr.10,
între orele 11.00-15.00. Dacă una dintre câștigătoare nu va putea participa la aceste ședințe
make-up+hairstyle+foto în intervalul prezentat, se va extrage automat din urnă altă câștigătoare.
5.3 Miresele extrase câștigătoare pentru cele 5 rochii cadou vor fi contactate personal și/sau pe
pagina de Facebook „Rochii de mireasa Natalia Vasiliev” după încheierea concursului, în termen
de 5 zile lucrătoare pentru a stabili împreună cu organizatorii data la care pot veni în magazin
pentru primirea rochiilor-cadou.
! Reamintim că doar participantele care respectă și se încadrează în fiecare dintre condițiile
prevăzute la articolul IV de mai sus se pot califica pentru a primi unul dintre cele 10 CADOURI
NATALIA.
5.4. Premiile nu se pot preschimba în bani, nu pot fi înlocuite și nu sunt transmisibile.
5.5. În cazul în care una dintre câștigătoare nu vrea să beneficieze sau să ridice premiul câștigat
în urma extragerilor, în perioada comunicată în care poate fi acordat, NATALIA VASILIEV PFA
va acorda premiul următoarei persoane extrasă de rezervă.
5.4 După acordarea celor 5 ședințe foto+make-up+hairstyle și a celor 5 rochii care fac obiectul
concursului, acesta se încheie în mod oficial.
5.5 Prin participarea la acest concurs, participantele sunt de acord ca NATALIA VASILIEV PFA
să le utilizeze imaginea în scopuri promoționale pe canalele de promovare ale brandului interne
sau externe, presă, prin mijloace printate, video și audio legate de acest concurs.
VI . Dispoziţii finale
6.1. În cazul în care, în urma unor verificări ulterioare, se constată că una sau mai multe dintre
regulile de participare nu au fost respectate de către una sau mai multe dintre câștigătoare,
organizatorul își rezervă dreptul de a nu acorda premiul/premiile din cadrul concursului.
6.2. În cazul în care organizarea concursului este împiedicată de evenimente de forță majoră sau
evenimente independente de Organizator, Organizatorul își rezervă dreptul de a decide, după
caz, încheierea sau prelungirea concursului, precum și dreptul de a nu mai acorda premiul.
6.3. Concursul se va derula în condițiile prezentului Regulament care este obligatoriu pentru toți
participanții.
6.4. NATALIA VASILIEV PFA își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament de câte ori
este necesar, cu informarea corespunzătoare a celor interesați.
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