
REGULAMENT TOMBOLĂ 12.09.2021 – HAI PE  2 ROȚI!

1. Regulamentul în vigoare se aplica pentru tombola de final a evenimentului “Hai pe doua roti!”

( numit de acum Evenimentul ), care se va desfășura în perioada 10-12 septembrie și este 

organizat de Asociația Tot Mai Verde ( denumita de acum Organizator )

2. Subiectul tombolei se referă la bicicletele folosite de Organizator in decursul Evenimentului

3. Lista bicicletelor este în Anexa 1

4. Fiecare bicicleta va avea categoria sa, scrisa in Anexa 1

5. Comisia de supraveghere a evenimentului este organizată din minim 3 persoane, cel puțin 

una din partea Organizatorului

6. Pentru extragerea persoanelor castigatoare,se va folosi site-ul 

https://www.random.org/integers/ numit Site Extragere

7. Se vor genera 1 castigator si 2 rezerve pentru fiecare bicicletă

8. Castigatorii vor fi contactați telefonic pentru ridicare produs, în maxim 24 ore de la finalul 

evenimentului. Cei care nu vor putea fi contactați în 48 ore, vor fi contactate rezervele din 

liste.

9. Persoanele eligibile pentru a castiga o bicicleta sunt cele care au folosit acea bicicleta pe 

parcursul evenimentului ( care sunt înscriși în lista - Anexa 4 )

10. Fiecare persoana are dreptul sa participe o singura data la o singura categorie pentru

extragerea. Excepție aici fac părinții care participa ei dar și sunt reprezentanți legali pentru 

minorii participanți.

11. Extragerea va avea loc duminică 12.09.2021 la ora 18.00

https://www.random.org/integers/


Desfășurare extragere

1. Pe Site Extragere, vor fi completate de reprezentantul asociatiei campurile după cum 

urmează

1. Valoare numere generate : ( conform Anexa 1 )

1. 3 pentru produsele cu o bucată în stoc

2. 6 pentru produsele cu 2 bucați în stoc

3. 12 pentru produsele cu 4 bucați în stoc

2. Valoare listă început: 1

3. Valoare listă final : ultimul număr înscris pe fiecare lista, evidentiat in Anexa 2 - lista

2. Rezultate extragerii se vor scrie în Anexa 3

3. Pentru o bucată

1. Numărul 1 o sa fie castigator

2. Numerele de la 2 la 3 sunt rezerve

4. Pentru 2 bucăți

1. Numărul 1 o sa fie câștigator la primul produs

2. Numerele de la 2 la 3 sunt rezerve la primul produs

3. Numărul 4 o sa fie castigator la al doilea produs

4. Numerele de la 5 la 6 sunt rezerve la al doilea produs

5. Pentru 4 bucăți

1. Numărul 1 o sa fie câștigător la primul produs

2. Numerele de la 2 la 3 sunt rezerve la primul produs

3. Numărul 4 o sa fie câștigător la al doilea produs

4. Numerele de la 5 la 6 sunt rezerve la al doilea produs

5. Numărul 7 o sa fie câștigător la al treilea produs

6. Numerele de la 8 la 9 sunt rezerve la al treilea produs

7. Numărul 10 o sa fie câștigător la al patrulea produs

8. Numerele de la 11 la 12 sunt rezerve la al patrulea produs

Date de contact organizator: 

Asociația Tot Mai Verde Brașov 

email: contact@totmaiverde.ro
          
telefon: 0799 755 522 


