
Regulament concurs “Susții FC Argeș și te premiem” 
 
 
 

Art. 1 Organizator 
ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV CAMPIONII FOTBAL CLUB ARGEȘ 
(A.C.S.C.F.C.A.), cu sediul în Pitești, Strada Victoriei nr. 24, jud. Argeș, CIF 
RO41286997 înregistrată ca persoană juridică fără scop patrimonial la Judecătoria 
Pitești, sub nr. 30/RA din 19.06.2019, Cont IBAN  RO28BRDE030SV01219560300 
(pentru LEI), deschis la B.R.D. – Group Societe Generale, sucursala Pitesti, 
reprezentată de Mihai Foamete, Președinte 
 
Campania se desfășoară sub imperiul prezentului Regulament care este obligatoriu 
pentru toți participanții. Prezentul Regulament este disponibil spre consultare în mod 
gratuit pe site-ul www.argesfc.ro unde participanții vor putea regăsi un link care îi va 
redirecționa către Regulamentul de concurs.  
 
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării 
concursului, cu mențiunea că eventualele modificări vor fi aduse la cunoștință 
participanților și a publicului cu cel puțin 24 de ore înainte de a intra în vigoare. 
Participanții vor fi înștiintați prin intermediul paginii de web pe care este publicat 
prezentul regulament. 
 
Organizatorul își rezervă dreptul de a completa și/sau modifica prezentul Regulament, 
precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe și/sau prelungi 
desfășurarea loteriei publicitare, cu condiția înștiințării în prealabil a participanților. 
Orice modificare și/sau completare la acest Regulament se va face prin acte adiționale, 
care vor fi comunicate pe site-ul www.argesfc.ro.  
 
Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru luarea la cunoștință a modificărilor de 
către participanți, atâta timp cât acestea sunt aduse la cunoștință pe website-ul mai 
sus amintit. 
 
Art. 2 Temeiul legal 
Prezentul loterie publicitară este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanței 
Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare.  
 
Art. 3 Locul de desfășurare și durata loteriei publicitare 
Loteria publicitară se desfășoară în intervalul 25.08.2022 – 29.08.2022, ora 14:30:00, 
pe stadionul Nicolae Dobrin, iar rezultatul concursului va fi comunicat la instalația de 
sonorizare a stadionului, la pauza meciului dintre Campionii FC Argeș și AFC Chindia 
Târgoviște, din etapa a 7-a a Superligii 2022/2023.   
 
Art. 4 Condițiile de participare 
La această loterie publicitară nu pot participa angajații ASOCIAȚIEI CLUBUL 
SPORTIV CAMPIONII FOTBAL CLUB ARGEȘ, rudele de gradul I ale acestora și nici 
soții/soțiile acestora. În cazul în care verificările făcute ulterior vor dovedi că acest lucru 
nu s-a respectat, premiul/iile respectiv/e nu se va/vor acorda.  



Participarea la această loterie publicitară presupune cunoașterea și acceptarea 
integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament. 
 
Art. 5 Protecția datelor personale 
Prin înscrierea in cadrul prezentului Concurs, fiecare participant își exprimă acordul  în 
mod expres și neechivoc, ca toate datele cu caracter personal să fie colectate, 
prelucrate și stocate în baza de date a www.argesfc.ro, persoana juridică înregistrată 
în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal. 
 
Art. 6 Mecanismul loteriei publicitare și extragerea 
La această loterie publicitară pot participa cumpărătorii de bilete și posesorii de 
abonamente ce vor participa la meciul dintre Campionii FC Argeș și AFC Chindia 
Târgoviște ce se va desfășura 28 august 2022, de la ora 13:30, din etapa a 7-a a 
Superligii 2022/2023. Nu vor participa posesorii biletelor cu valoare 0 (zero) și cei de 
invitații.  
 
Toți participanții trebuie să păstreze biletul cu care au intrat la meciul menționat pentru 
a face dovada participării la concurs. 
 
Art. 7 Premiul loteriei publicitare  
Etape Premiul acordat și descrierea 

acestuia 
Număr premii Valoare premiu 

(TVA inclusă) *în 
lei 

1. 1 telefon iPhone 13 1 4850 lei 
Valoarea totală a premiilor este de 4850 lei cu TVA inclusă.  

 
ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV CAMPIONII FOTBAL CLUB ARGEȘ nu își asumă 
răspunderea pentru niciun fel de daune aduse câștigătorului sau unor terțe persoane, 
ca urmare sau în legătură cu utilizarea premiului, aceștia trebuind să se adreseze 
producătorului sau distribuitorului.  
 
Art. 8 Publicarea, anunțarea și validarea câștigătorilor. Acordarea premiilor 
Câștigătorii vor fi desemnați prin tragere la sorți. După extragerea câștigătorului 
conform prezentului regulament, ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV CAMPIONII 
FOTBAL CLUB ARGEȘ va face public numele acestuia în data de 28.08.2022. 
Publicarea câștigătorilor va avea loc prin intermediul stației de amplificare a stadionului 
Nicolae Dobrin.  
 
Câștigătorii nu vor primi contravaloarea în bani a premiilor oferite  în cadrul Concursului 
în schimbul premiilor câștigate și nici nu pot solicita modificarea parametrilor premiilor. 
Premiile revin numai participanților desemnați câștigători și nu pot fi transmise unor 
terțe persoane. 
 
În cadrul loteriei publicitare va exista un număr de rezerve pentru  cazul în care una 
dintre persoanele desemnate câștigătoare va fi descalificată sau nu își revendica 
premiul. 
 
Daca premiile nu pot fi oferite nici următoarelor persoane sau nu este revendicat în 
condițiile prezentului Regulament, premiul va  rămâne în posesia Organizatorului. 
 



Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării câștigătorului și 
înmânării premiului din motive care nu țin de el. 
 
Art. 9 Informarea publicului 
Regulamentul Oficial ("Regulamentul") este întocmit în conformitate cu legislația în 
vigoare și va fi disponibil în mod gratuit la solicitarea oricărui participant, prin solicitare 
pe adresa Organizatorului. Participarea la acest Concurs implică obligativitatea 
respectării prevederilor prezentului Regulament. 
 
Art. 11 Contestații 
Organizatorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru vreun eveniment care 
determină imposibilitate participării persoanelor interesate la loteria publicitară sau 
care afectează buna desfășurare a activităților descrise în prezentul Regulament, ca 
urmare a unor restricții sau a altor limitări specifice serviciilor oferite.  
 
Răspunderea Organizatorului este strict limitată la acordarea la acordarea premiilor 
stabilitate. 
 
Organizatorul nu-și asuma răspunderea pentru niciun accident suferit de către 
câștigător sau pentru orice alte daune intervenite în legătură cu premiul oferit.  
 
Dreptul de proprietate asupra premiului aparține în exclusivitate câștigătorului, care 
îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Organizatorul nu își asumă 
răspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra 
premiului. 
 
Organizatorul nu își asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate 
informații false sau eronate.  
 
Art. 12 Întreruperea sau încetarea loteriei publicitare 
Loteria publicitară va putea fi întrerupt doar în caz de forță majoră sau printr-o decizie 
a Organizatorului, dar nu înainte ca acesta să anunțe publicul prin intermediul site-ului 
www.argesfc.ro.  
 
 
 

ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV CAMPIONII FOTBAL CLUB ARGEȘ 


