REGULAMENT
PENTRU

TOMBOLA DIN 07.09.2013
ORGANIZATA PENTRU MEMBRI C.A.R. FAUR-IFN
Tema tombolei, ,,Premiile fidelitatii 2013”
Scopul – Popularizarea serviciilor financiare oferite de C.A.R. Faur-IFN
si fidelizarea membrilor sai.
Data si locul desfasurarii tombolei –Evenimentul va purta numele
“Premiile fidelitatii 2013” si va avea loc in data de 07.09.2013 in Bucuresti,
Parcul National – Centrul cultural “Mihai Eminescu” incepand cu ora 16,30.
Participanti la tombola din_07.09.2013 – Membrii C.A.R. FAUR-IFN
care au o vechime in CAR Faur mai mare de 2 ani si un fond social peste 500 lei
existent la 31.12.2012.
Nu participa la tombola:
- membrii consiliului director, ai comisiei de cenzori, angajatii C.A.R. FAUR ,
rudele de gradul I si II precum si afinii acestora;
- membrii C.A.R. FAUR cu rate restante la imprumut nu vor primi tichete
pentru participarea la extragere.
Membrii trebuie sa participe la spectacol, deoarece extragerea premiilor are loc
pe tot parcursul spectacolului. In cazul in care membru nu poate participa la
tombola , poate trimite biletul printr-un membru al familiei cu o copie a BI/CI.
Daca dupa extragerea unui bilet se citeste numarul, iar din sala nu se confirma
existenta biletului, acesta se anuleaza si se face o noua extragere.
Participarea la tombola este gratuita si nu implica taxe de participare
din partea membrilor
Extragerea se va face in ordinea descrescatoare a premiilor, astfel incat fiecare
membru sa aiba acces la premiul cel mare.
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Premiile se acorda doar membrilor C.A.R. FAUR ce au matca
biletului de participare castigator. Inmanarea premiilor se face pe baza de
BI/CI.
Premile se acorda din sumele prevazute la capitolul ,,Cheltuieli de
marketing cu publicitatea”
In functie de disponibilitati la capitolul ,,Cheltuieli de marketing cu
publicitatea”, consiliul director, prin decizie interna va stabili cuantumul
premiilor si comisia care va participa la tombola din 07.09.2013.
Lista castigatorilor va fi afisata dupa extragere la sediul C.A.R. FAUR –IFN si
pe pagina web: www.carfaur.ro.
Consiliul director
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