REGULAMENTUL CAMPANIEI
1. Organizatorul campaniei
Organizatorul campaniei este SC Compania de Salubritate Campia Turzii SA, împreună cu
Primăriile municipiului Câmpia Turzii şi ale comunelor Viişoara şi Tritenii de Jos.
2. Perioada campaniei şi locaţiile de desfăşurare
Campania de colectare DEEE-uri se va desfăşura în data de 5 octombrie 2013, între orele 9-14.
Locaţii de desfăşurare:
a) Municipiul Câmpia Turzii:
1. Sediul societăţii, str. Griviţei, nr. 8A
2. Fosta CT9 din Piaţa Mare
b) Viişoara:
- sediul Primăriei
c) Tritenii de Jos:
- sediul Primăriei
3. Condiţii de participare
Participarea la campania cu premii este permisă tuturor cetăţenilor localităţilor Câmpia Turzii,
Luna,Viişoara, Tritenii de Jos, cu excepţia angajaţilor SC Compania de Salubritate Campia
Turzii SA.
În cazul unor obiecte mari sau grele, acestea pot fi preluate gratuit de la domiciliu. Pentru
programarea unui astfel de transport sau pentru alte informaţii referitoare la desfăşurarea
campaniei sunt disponibile numerele de telefon 0755.074.102 sau 0264.365.770, zilnic, între
orele 7-15, în perioada 30.09 – 05.10.2013.
4. Mecanismul de înscriere la tombolă
Orice persoană care predă DEEE-uri, fie personal în locaţiile anunţate, fie de la domiciliul său, în
cazul obiectelor mari sau grele, este înscrisă automat la tombolă, pentru fiecare deşeu predat.
5. Premiile puse în joc
Premiile care vor fi acordate în cadrul tombolei sunt: 1 smartphone, 1 aparat GPS, 1 tabletă, 1
robot de bucătărie, 1 sistem audio 2.1, 1 storcător de fructe, 1 ondulator de păr, 1 filtru de cafea.
6. Extragerea câştigătorilor tombolei
Extragerea câştigătorilor tombolei se va desfăşura în data de 5 octombrie 2013, ora 15, la Casa
de Cultură “Ionel Floaşiu” din Câmpia Turzii, sala mică. Extragerea biletelor câştigătoare se va
efectua în ordinea anunţată a premiilor puse în joc, de la pct. 5 al prezentului regulament.
7. Acordarea premiilor
Anunţarea câştigătorilor tombolei va fi făcută telefonic, prin grija angajaţilor SC Compania de
Salubritate Campia Turzii SA, iar acordarea premiilor se va face la sediul societăţii de
salubrizare, în data de 7 octombrie 2013.

