
 
  

- REGULAMENTUL TOMBOLEI LUNARE A ABONATILOR GDS - 
 
Organizator: 
 
Societatea MEDIA SUD EUROPA SA, cu sediul în București, str. Cristian Popistreanu, nr. 2-
4, sect. 1,  punct de lucru Craiova, Str. Câmpia Islaz, nr. 97 A, tel/fax: 0251/410.565, e-mail 
office@gds.ro,  înregistrată la Oficiul Registrului Comerţlui, sub nr. J40/8459/2001, CUI: RO 
6313740, contul  RO23 BACX 0000 0030 0215 0000, deschis la UNICREDIT TIRIAC BANK, 
Sucursala Craiova sau  RO89 TREZ 2915 069X XX00 4909 deschis la Trezoreria Craiova, 
CUI 14420314, reprezentată prin dl. Oprişor-Marius Seinea - Unic Administrator  
organizeaza lunar Tombola Abonatilor cu premii care consta in electrocasnice, 
vouchere cumparaturi, premii in bani sau alte astfel de premii, toate acestea fiind 
anuntate in luna in curs atat pe site-ul www.gds.ro, cat si prin machete in ziarul Gazeta 
de Sud. 
 
Perioada de desfasurare:  
 
Ianuarie - decembrie 2018, cu extragerea lunara, in ultima zi lucratoare a lunii. 
 
Participare: 
 
1. Pot participa la Tombola Abonatilor, atat abonatii Gazetei de Sud care sunt abonati prin  
reteaua proprie de distributie a Gazetei de Sud, cat si cei care trimit numele complet 
(persoana fizica sau juridica) si dovada abonamentului pana la data extragerii (copie dupa 
chitanta) prin posta la adresa: Campia Islaz, nr. 97 A, Craiova sau scanata pe e-mail 
abonamente@gds.ro 
 
2. Castigatorii se vor desemna cu ajutorul platformei random.org in ultima zi lucratoare a lunii 
in curs, la sediul Gazetei de Sud, de pe strada Campia Islaz, nr. 97A. in prezenta unei 
comisii tehnice formata din 3 persoane.  
Persoanele selectate vor castiga premiile in ordinea in care sunt enuntate in campania 
fiecarei luni in parte. Astfel persoana aleasa pe pozitia 1, va castiga premiul cel mai mare ca 
valoare etc.  
 
3. Castigatorii sunt anuntati a doua zi dupa extragere si publicati in Gazeta de Sud. 
 
4. Premiile se va ridica personal, pe baza actului de identitate, de la sediul redactiei din  
Craiova, strada Campia Islaz, nr.97A, in baza unui proces verbal de predare-primire. 
 
5. Premiile neridicate in termen de 30 de zile de la anuntarea castigatorilor vor fi anulate,  
Organizatorul concursului isi rezerva dreptul de a le folosi in alte campanii. 
 
6. Premiile nu sunt transmisibile. 
 
7. La tombola nu au voie sa participe angajatii SC Media Sud Europa si nici rudele de gradul  
I, II,III si IV. 
 


