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Regulament tombolă caritabilă 

Tombola Politeia pentru Fondul pentru Solidaritate 

Perioada de desfășurare: 1 martie - 31 martie 2021 

 

1. Numele și datele de identificare ale Organizatorului 

 

1.1. Campania de față este organizată de către Asociația Politeia (denumită în cele 

ce urmează “Organizatorul”), CUI 33626532, cu sediul în București, str. Oboga 

nr. 5, bl. 160, sc. 1, ap. 25, sector 6. Mai multe informații despre Asociația 

Politeia și despre activitatea sa pot fi găsite pe site-ul https://politeia.ro/ sau 

urmărind pagina de Facebook. 

1.2. Asociația Politeia organizează, în parteneriat cu Best Music, o tombolă 

caritabilă (denumită în cele ce urmează “Tombola”). Toți banii strânși din 

donații vor fi folosiți pentru consolidarea Fondului pentru Solidaritate Politeia. 

Fondul este folosit pentru susținerea accesului la educație de calitate copiilor 

ce provin din familii defavorizate și pentru susținerea acestor familii pentru 

îmbunătățirea condițiilor de locuire și învățare acasă și la școală ale copiilor.  

1.3. Best Music oferă 2 invitații la 14 super concerte. Astfel, Tombola va avea 14 

premii, constând în câte 2 invitații la fiecare concert. Prin urmare, Politeia va 

organiza câte o extragere pentru fiecare concert. 

 

Cum poți participa la Tombolă 

 

1.4. Pentru a participa este necesară o donație de cel puțin 30 lei, care asigură un 

ticket la una dintre extrageri. La fiecare donație multiplu de 30 primești o șansă 

în plus la Tombolă (spre exemplu, dacă donezi 300 lei, vei avea 10 bilete 

înscrise la Tombolă, deci 10 șanse să câștigi). Dacă optezi să donezi mai mult, 

poți alege mai multe concerte pentru care să ai o șansă (dacă, spre exemplu, 

donezi 120 lei, poți să soliciți 2 tickete pentru Tombola pentru concertul Gogol 

Bordello, un ticket pentru Tombola Nick Mason și un ticket pentru Tombola 

Hollywood Vampires). 

1.5. Donațiile se pot face la acest link, prin platforma Galantom. Doar donațiile 

realizate prin această platformă, la acest link, vor fi luate în calcul. Orice altă 

donație către Asociația Politeia prin oricare altă metodă sau platformă nu vor fi 

luate în calcul. 

1.6. În momentul realizării donației, este necesară menționarea concertului sau 

concertelor pentru care dorești să intri în competiție. Atenție! O donație de 30 

lei asigură un ticket pentru extragerea alocată unui singur eveniment. În cazul 

completării eronate a formularului (spre exemplu, dacă sunt menționate mai 

https://politeia.ro/
https://politeia.galantom.ro/p/mihaivasile
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multe concerte decât tickete ce pot fi alocate pentru suma respectivă), vor fi 

alocate ticketele primului eveniment menționat din listă. 

1.7. Poți face multiple donații, în zile diferite, fiind însă mereu necesară menționarea 

concertului pentru care dorești să primești ticket sau tickete la Tombolă. 

1.8. Campania de strângere de fonduri se va desfășura în perioada 1 martie – 31 

martie 2021, fiind acceptate în cadrul tombolei toate donațiile eligibile realizate 

în acest interval prin platforma indicată la punctul 1.5.  

 

2. Modalitatea de selectare a câștigătorilor Tombolei 

 

2.1. Asociația Politeia va realiza, pentru fiecare eveniment, un tabel ce va include 

toate ticketele eligibile pentru tragere. Pentru fiecare ticket vor fi menționate: 

inițialele donatorului și data și ora la care a făcut donația. 

2.2. Tragerea la sorți va fi organizată de către Asociația Politeia, utilizând site-ul 

random.org. Pentru fiecare concert, fiecare ticket va avea alocat un număr, în 

ordinea în care au fost realizate donațiile. Astfel, dacă cineva donează spre 

exemplu 90 lei și dorește 3 tickete la același evenimente, va avea 3 numere 

consecutive. 

2.3. O persoană poate participa la unul sau la toate cele 14 extrageri, putând însă 

câștiga invitațiile pentru maximum 2 dintre Tombole.  

2.4. Tragerile la sorți vor fi organizate în aceeași zi, în cadrul aceluiași eveniment. 

2.5. Tragerea la sorți va fi transmisă live pe pagina de Facebook a Asociației 

Politeia. 

2.6. Înainte de extragere va fi menționat numărul total de tickete înscrise, numărul 

total de posibili câștigători și valoarea cumulată a ticketelor. 

2.7. După momentul tragerii, va fi verificat tabelul, fiind anunțat câștigătorul sau 

câștigătoarea celor două invitații pentru concertul respectiv. 

2.8. Câștigătorii vor fi anunțați pe pagina de Facebook a Asociației Politeia și vor fi 

contactați telefonic sau prin poșta electronică în maxim 24 de ore de la 

momentul finalizării extragerii. 

2.9. Extragerile vor avea loc duminică, 4 aprilie 2021, câștigătorii fiind contactați 

până cel târziu a doua zi, luni, 5 aprilie 2021. 

2.10. Invitațiile vor fi transmise electronic, prin e-mail, la adresa indicată de către 

câștigători. 

 

3. Dreptul de participare la Tombolă 

 

3.1. La această Tombolă nu pot participa membrii Consiliului Director al Asociației 

Politeia și rudele de gradul I ale acestora. 
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3.2. Participarea la aceasta Tombola implică cunoașterea și acceptarea integrală, 

expresă și neechivocă a prezentului Regulament, precum și acordul pentru 

prelucrarea datelor de către Asociația Politeia, conform normelor în vigoare. 

3.3. În cazul în care Organizatorul constată nerespectarea Regulamentului, precum 

și săvârșirea unor tentative de fraudă a Tombolei, acesta își rezervă dreptul de 

a suspenda sau elimina din promoție participanții în cauză fără alte despăgubiri 

sau plăți. 

3.4. Câștigătorii își dau acordul să participe la acțiuni publicitare (postări social 

media, dar și altele) ce însoțesc sau rezultă în urma campaniei de față, fără 

alte obligații sau plăți. 

 

4. Protecția datelor personale 

 

4.1. Datele cu caracter personal colectate de Asociația Politeia vor fi prelucrate în 

mod confidențial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 

privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 

caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a 

Directivei 95/46/CE. În momentul realizării donației, participanții vor fi informați 

cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în scopul exclusiv de 

desfășurare a tombolei. 

4.2. În conformitate cu legislația în vigoare, Organizatorul va face public, pe site-ul 

asociației și pe paginile de social media afiliate, numele câștigătorilor și 

câștigurile acordate în cadrul acestei campanii. Astfel, utilizarea datelor cu 

caracter personal vizează, conform prezentului Regulament, selectarea 

câștigătorilor, informarea acestora și înmânarea/revendicarea premiilor 

obținute. 

4.3. Organizatorul se obligă să respecte prevederile Legii nr. 506/2004, privind 

prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul 

comunicațiilor electronice, pe durata campaniei. Organizatorul se angajează să 

păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților/câștigătorilor la 

prezenta campanie și să le utilizeze conform prezentului Regulament și 

legislației în vigoare. 

 

5. Forța majoră 

 

5.1. Întreaga campanie este organizată în scop caritabil, toate donațiile fiind 

direcționate către cele două cauze menționate anterior. Asociația Politeia nu 

este responsabilă și nu poate garanta desfășurarea evenimentelor pentru care 

sunt oferite invitațiile premiu. Mai ales în contextul pandemiei, este posibil ca 

evenimentele să fie amânate sau chiar anulate. În caz de amânare, invitațiile 
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vor fi valabile pentru noua dată comunicată de organizatorii evenimentelor. 

Politeia nu poate returna donațiile făcute în nicio situație, indiferent de evoluția 

pandemiei și de modul de desfășurare al evenimentelor.   

 

 

6. Premiile Tombolei 

 

• 2 invitații la concertul Goran Bregovic & Wedding and funeral band - 16 aprilie 

2021 

• 2 invitații la concertul Alternosfera - București, Arenele Romane - 15 mai 2021 

• 2 invitații la concertul CARGO 35 de ani - Show Aniversar - București, Arenele 

Romane - 21 mai 2021 

• 2 invitații la concertul Subcarpați - Dă-i Foale - ediția a doua - 22 mai 2021 

• 2 invitații la concertul Nick Mason's (Pink Floyd) Saucerful Of Secrets - 

București, Arenele Romane - 16 iunie 2021 

• 2 invitații la concertul Gogol Bordello - București, Arenele Romane - 30 iunie 2021 

• 2 invitații la concertul Wardruna - București, Arenele Romane - 13 iulie 2021 

• 2 invitații la concertul Judas Priest - 50 Heavy Metal Years - București, Arenele 

Romane - 20 iulie 2021 

• 2 invitații la concertul Slipknot - București, Romexpo - 21 iulie 2021 

• 2 invitații la concertul James Arthur - București, Arenele Romane - 17 august 

2021 

• 2 invitații la concertul Hollywood Vampires - București, Romexpo - 31 august 

2021 

• 2 invitații la concertul Apocalyptica Cluj-Napoca - Cluj-Napoca, /FORM Space - 4 

octombrie 2021 

• 2 invitații la concertul Apocalyptica București - București, Arenele Romane - 5 

octombrie 2021 

• 2 invitații la concertul Tricky - București, Quantic Club - 12 octombrie 2021 

 


