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ACT ADITIONAL nr. I
la

REGALAMENTUL CAMPANIEI

,,#FanAfaceriMici"

Organizatorul campaniei promotionale rr#X'anAfaceriMici" (denumita in continuare ,rCampania"), respectiv
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A., cu sediul in Piata Presei Libere nr. 3-5, City Gate,
etajele 7-18 din Turnul deNord, sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu
numarul J401892611997, CUI 427320, (denumita in continuare "Organizatoruloo sau "TELEKOM,,) decide
modificarea Regulamentului Campaniei Promotionale oo#FanAfaceriMici" (denumit in continuare
,,Regulamentul Oficial"), autentificat sub nr. 1207 din 13.07.2020 de notar public Nica Oana Raluca din
Bucuresti, in conformitate cu Art. 3, alin.3.4 din Regulamentul Oficial, dupa cum urm€aza:

Art. I. Organizatorul decide modificarea mecanismului Campaniei, astfel incat, Articolul 6, denumit*MECANISMUL DESFASURARII CAMPANIEI" alineatul 6.1 din Regulamentului Oficial se modifica si
va avea urmatorul continut:

6.1 Pe perioada Campaniei, utilizatorii de Facebook sau Instagram trebuie sa posteze, exclusiv pe profilul
personal (nu si la sectiunea Story/ Poveste), un material foto care sa fie facut public si in care sa se poata
identifica afacerea unei societati pe care o sustin. Utilizatorii trebuie, in momentul postarii materialului foto pe
profilul personal de Facebook sau Instagram, sa eticheteze afacerea societatii pe care o sustin si sa utilizeze, in
cadrul descrierii materialului foto postat, hashtag-ul Campaniei: #FanAfaceriMici. Un utilizator poate inscrie in
Campanie oricate societati distincte doreste.

Organizatorul nu este raspunzator de erorile de functionare ale platformelor www.facebook.com si/sau
www.instagram.com ori a aplicatiilor Facebook si/sau Instagram, precum nici de modul de vizualizare al
etichetarii efectuate (atat pe Facebook, cat si pe Instagram) dar neafisate pe paginile Organizatorului in urma
unor erori de algoritm de care Organizatorul nu este responsabil;

Art. II. Modificarile aduse prin prezentul Act Aditional vor intra in vigoare incepand cu data de23 iulie2020.
Prezentul Act Aditional face parte integranta din Regulamentul Oficial, pe care il modifica in consecinta, toate
celelalte dispozitii ale Regulamentului Oficial ramanand neschimbate.

Prezentul Act Aditional a fost incheiat intr-un exemplar original care va ramane in arhiva Notarului Public si in 3
duplicate astazi,22 iulie 2020, data autentificarii de catre Notarul Public.

TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.

Procesat si autentificat de Societate Profesionald Notariald VERITAS, astazi data autentificarii, intr-un
exemplar original care ramAne in arhiva biroului notarial qi 4 (patru) duplicate, din care unul va ramdne in arhiva
biroului notarial, gi 3 (trei) exemplare au fost eliberate pdrfilor.

SC. MEDIAPOST HIT MAIL S.A.
prin reprezentant

BADEA PETRUT - ALEXANDRU

I

s.s



prezentului inscris

ACT ADITIONAL nr.2
la

REGULAMENTAL CAMPANIEI

,,#FanAfaceriMici"

Organizatorul campaniei promotionale ,,#FanAfaceriMici" (denumita in continuare ,,Campania"),
respectiv
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A., cu sediul in Piata Presei Libere nr. 3-5, City
Gate, etajele 7-18 din Turnul de Nord, sector l, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul
Comertului Bucuresti cu numarul J401892611997, CUI 427320, (denumita in continuare
"Organizatorul" sau "TELEKOM") decide modificarea Regulamentului Campaniei Promotionale
,,#FanAfaceriMici" (denumit in continuare ,,Regulamentul Oficial"), autentificat sub m. 1207 din
13.07.2020 de notar public Nica Oana Raluca din Bucuresti, in conformitate cu Art. 3, alin. 3.4 din
Regulamentul Oficial, dupa cum vrmeaza

Art. I. Organizatorul decide prelungirea perioadei Campaniei, astfel incat Articolul 2, denumit
"DURATA, LOCUL DE DESFASURARE SI SCOPUL CAMPANIEI'' alineatul 2.2 din
Regulamentul Oficial se modifica si va avea urmatorul continut:

,,2.2. Peioada de desfasurare a Campaniei este 16 iulie 2020, ora 07:00:00 inclusiv, ora
Romaniei - 26 august 2020, ora 23:59:59, inclusiv, ora Romaniei (denumita in continuare
,,Perioada Campaniei")."

Art. II. Organizatorul decide modificarea tragerilor la sorti Campaniei, ca urmare a prelungirii
Perioadei Campaniei, astfel incat Articolul 7, denumit "DESEMNAREA CASTIGATORILOR,,
alineatul 7.2 din Regulamentul Oficial se modifica si va avea urmatorul continut:

"7 .2. Tragerile la sorti se vor efectua in Bucuresti, dupa cum urmeaza:
o Saptamana I (perioada 16 iulie 2020 - 22 iulie 2020): se va realiza tragerea la sorti in

termen de maximum 5 zile lucratoare de la data de 22 iulie 2020.In cadrul acestei
trageri la sorti vor intra toate inscrierile valide efectuate in perioada 16 iulie 2020 -22
iulie 2020 si se vor extrage 5 (cinci) castigatori si cate 2 rezerve aferente fiecaruia
dintre acestia.

o Saptamana 2 (perioada 23 iulie 2020 - 29 iulie 2020): se va realiza tragerca la sorti in
termen de maximum 5 zile lucratoare de la data de 29 iulie 2020. In cadrul acestei
trageri la sorti vor intra toate inscrierile valide efectuate in perioada 23 iulie 2020 - 29
iulie 2020 si se vor extrage 5 castigatori si cate 2 rezerve aferente fiecaruia dintre
acestia.

o Saptamana 3 si 4 (perioada 30 iulie 2020 - 12 august 2020): se va realiza tragerea la
sorti in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data de 12 august 2020.In cadrul
acestei trageri la sorti vor intra toate inscrierile valide si necastigatoare efectuate in
perioada 16 iulie 2020 - 12 august 2020. Mai exact, in cea de a treia tragere la sorti vor
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intra toate inscrierile efectuate in perioda 16 iulie 2020 - 29 iulie 2020 de catre
reprezentantii companiilor inscrise si toate inscrierile valide efectuate in perioada 30
iulie 2020 - 12 august 2020. In cadrul acestei trageri la sorti se vor extrage 5

castigatori si cate 2rezerve aferente fiecaruia dintre acestia. o
Saptamana 5 si 6 (perioada 13 august 2020 - 26 august 2020): se va realiza tragerea o
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sorti in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data de 26 august 2020.In cadrul
acestei trageri la sorti vor intra toate inscrierile valide efectuate in perioada 13 august
2020 - 26 august 2020 si se vor extrage 5 castigatori si cate 2 rezewe aferente fiecaruia
dintre acestia."

Art. I[. Organizatorul decide completarea Articolul 7, denumit ,,LIMITAREA RASPUNDERII",
din Regulamentul Oficial cu un nou alincat - 10.5 - avand urmatorul continut:

"10.5. Organizatorul nu este raspunzator de erorile de functionare ale platformelor
www.facebook.com si/sau www.instagram.com ori a aplicatiilor Facebook si/sau Instagram, si
nici de modul devizualizare al etichetarii efectuate(atat pe Facebook, cat si pe Instagram) dar
neafisate pe paginile Organizatorului in urma unor erori de algoritm de care Organizatorul nu
este responsabil."

Modificarile aduse prin prezentul Act Aditional vor intra in vigoare incepand cu data de 6 august
2020. Prezentul Act Aditional face parte integranta din Regulamentul Oficial, pe care il modifica in
consecinta, toate celelalte dispozitii ale Regulamentului Oficial ramanand neschimbate.

Prezentul Act Aditional a fost incheiat intr-un exemplar original care va ramane in arhiva Notarului
Public si in 3 duplicate astazi,6 august 2020, data autentificarii de catre Notarul Public.

TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.

Procesat si autentificat de Societate Profesionald Notariald VERITAS, astazi data
autentificarii, intr-un exemplar original care ramdne in arhiva biroului notarial gi 4 (patru) duplicate,
din care unul va ramAne in arhiva biroului notarial, gi 3 (trei) exemplare au fost eliberate pdrfilor.

CRACIUN GABRIELA
in calitate de mandatar al

SC. MEDIAPOST HIT MAIL S.A.

s.s
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