
 
 
 

ANEXA NR. 1 LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSURILOR 

ORGANIZATE PE PAGINILE RETELELOR DE SOCIALIZARE  

 

ORGANIZATOR: KIROS DIET SRL  

 

CAMPANIA “LIPOVIT”  

 

Articolul 1. Campania „LIPOVIT” 

Campania „LIPOVIT” este organizata la nivel national si se desfasoara pe pagina de Instagram: 

https://www.instagram.com/kiros.diet/ in conditiile Regulamentului Oficial al Concursurilor organizate pe paginile 

retelelor de socializare ale Organizatorului, disponibil in mod gratuit oricarei persoane care transmite o solicitare in acest 

sens pe adresa de e-mail: info@kirosdiet.com sau in urma formularii unei solicitari in scris la adresa postala din 

Bucuresti, Sectorul 1, Str. Argentina, Nr. 33, Parter, Apartament 1, pe intreaga durata a Concursului.   

 

Articolul 2.  Durata Campaniei 

2.1 Campania se desfasoara in perioada 27.09.2021, ora 00.01 – 29.09.2021, ora 23:59. 

  

Articolul 3.  Premiile Campaniei 

3.1. In cadrul Campaniei „LIPOVIT” vor fi acordate zece (10) premii constand intr-un kit care contine trei (3) produse 

LIPOVIT. 

3.2 Valoarea totala a premiului este de 2850 LEI cu TVA inclus.   

  

Articolul 4. Mecanismul de inscriere si desfasurare 

4.1. Castigatorul va fi ales prin tragere la sorti, prin intermediul platformei online www.random.org. 

4.2. Rezultatul extragerii va fi publicat pe pagina de Instagram apartinand Organizatorului si pe care s-a desfasurat 

Concursul, in cadrul stories. 

4.3. In vederea validarii premiului, Castigatorul va fi contactat printr-un mesaj privat si i se vor solicita datele necesare 

pentru expedierea produselor castigate. 

 

Articolul 5. Mecanismul de inscriere a Participantului si de desfasurare a Concursului 

5.1 Pentru a se inscrie la Concurs, Participantul trebuie sa acceseze pagina oficiala a campaniei: 

https://www.instagram.com/kiros.diet/ si sa urmeze indicatiile din postarea care anunta concursul, stabilite de catre 

Organizator.  

5.2  Pentru Campania „LIPOVIT”, inscrierea Participantului la Concurs se va realiza prin transmiterea unui raspuns la 

postarea care anunta Concursul: „GIVAAWAY time” care va fi incarcat in comentarii prin mentionarea a 2 prieteni 

(@user). 

5.3 Pentru extragerea finala vor fi luati in calcul doar acei Participanti care au respectat instructiunile Organizatorului, 

mentionate in cuprinsul postarii aferente Concursului.  

5.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a sterge, precum si de a nu lua in considerare, in vederea includerii in tragerea la 

sorti si a desemnarii Participantului castigator, toate comentariile/postarile care nu contin exprimari civilizate (ex. care 

contin si fac referire la detalii malitioase, vulgare, defaimatoare, rasiste, xenofobe etc.). 

5.5 Extragerea Castigatorului va avea loc in data 30.09.2021,  prin sistemul random.org.  

 

Articolul 6. Dispozitii finale 

6.1 Prezenta Anexa descrie particularitatile de desfasurare a Campaniei „LIPOVIT” si se completeaza cu dispozitiile 

Regulamentului Oficial al Concursurilor organizate pe paginile retelelor de socializare ale Organizatorului si ale oricarui 

alt act modificator. 

mailto:info@kirosdiet.com
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6.2 Regulamentul Oficial al Concursului, orice act modificator al acestuia, precum si orice anexa aferenta unei campanii 

desfasurate de Organizator vor fi disponibile gratuit oricarei persoane care transmite o solicitare la adresa de e-mail: 

info@kirosdiet.com, pe intreaga durata a Concursului  sau o cerere scrisa adresata Organizatorului si trimisa prin posta la 

adresa: Bucuresti, Sectorul 1, Str. Argentina, Nr. 33, Parter, Apartament 1.  

 

Articolul 7. Anexa nr. 1 la Regulamentul Oficial al Concursurilor organizate pe retelele de socializare 

Prezenta Anexa a fost redactata de catre KIROS DIET SRL cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 

99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata.  

 

  

KIROS DIET SRL 

Prin Administrator  
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