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REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE 
"Deseul de ambalaj te plimba prin oras" 
Perioada campaniei: 2 august 2021 – 20 august 2021 
  
SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE 
Campania promotionala "Deseul de ambalaj te plimba prin oras" (numita in cele ce 
urmeaza si “Campania”) este organizata de SC ECO SYNERGY SA cu sediul in Bucuresti, str 
Islaz nr 37, sector 1, cod fiscal 38389810, atribut fiscal RO, inregistrata la Oficiul Registrului 
Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti cu nr. J40/17899/24.10.2017, reprezentata prin 
Luminita Rosca – Director General (denumit in continuare „ECO SYNERGY”). Campania 
promotionala se va derula sub prevederile prezentului regulament care este obligatoriu 
pentru toti participantii. 
Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public, conform legislatiei aplicabile in 
Romania, fiind disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe site-ul 
http://www.ecosynergy.ro. 
Prin simpla participare la Campanie, Participantii declara ca vor respecta termenii si 
conditiile prezentului Regulament Oficial (denumit in continuare “Regulament Oficial” sau 
“Regulamentul”) potrivit celor mentionate in cuprinsul sau. 
Campania va putea fi intrerupta de catre Organizator, oricand in timpul duratei de 
desfasurare, in cazul aparitiei unei situatii de forta majora sau al modificarii Regulamentului. 
ECO SYNERGY isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament sau de a prelungi 
perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, precum si dreptul de a inceta Campania 
inainte de termen, prin incheierea unui act aditional la Regulament, urmand ca modificarile 
si/ sau completarile sa fie facute publice prin intermediul site-ului 
http://www.ecosynergy.ro, cu cel putin 24 ore inainte ca modificarile sa intre in vigoare. 
SECTIUNEA 2. DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE SI ARIA DE DESFASURARE 
Campania promotionala se va desfasura in Bucuresti, statiile e Metrou Pipera si Dimitrie 
Leonida in perioada 2 august 2021 – 20 august 2021, in conformitate cu termenii si conditiile 
prevazute in prezentul Regulament official. Campania se va desfășura în stația de metrou 
Dimitrie Leonida în perioada mai sus menționată între orele 07:00 - 10:00, iar în stația de 
metrou Pipera între orele 16:00-19:00. După orele de desfășurare, o echipă va veni să ridice 
deșeurile de ambalaje colectate de pe amplasament. 
SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE 
La aceasta campanie promotionala poate participa orice persoana fizica cu domiciliul sau cu 
resedinta in Romania si care accepta termenii si conditiile prezentului regulament Oficial 
(denumiti in continuare „Participantii”). 
SECTIUNEA 4. MECANISMUL PARTICIPARII LA CAMPANIA PROMOTIONALA 
Campania promotionala se desfasoara conform urmatorului mecanism: 
- Participantii trebuie sa predea personalului desemnat pentru colectare aflat in locurile 
special amenajate din statiile de Metrou Pipera si Dimitrie Leonida, 5 deseuri de ambalaj 
(pet/plastic, sticla, aluminiu) si vor primi in schimb un bilet de o calatorie Metrorex. 
- O persoana poate primi un singur bilet/zi (o calatorie) ce este valabil in reteaua Metrorex 
(indiferent de cat de multe deseuri preda in ziua respectiva) 
- Deseuri de ambalaj ce pot fi predate: pet 0.5 l pana la 2.5 l, doze de aluminiu, sticla 
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SECTIUNEA 5. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI 
Organizatorii nu vor fi tinuti raspunzatori pentru prejudiciile suferite de participanti, 
indiferent de natura acestora. 
 
SECTIUNEA 7. LITIGII 
Eventuale litigii aparute intre Organizatori si participantii la prezenta Campanie 
promotionala se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, 
litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente. 
SECTIUNEA 8. INCETAREA CAMPANIEI PROMOTIONALE 
Prezenta campanie promotionala poate inceta inainte de termenul stabilit, in cazul epuizarii 
numarului de bilete alocate actiunii promotionale, prin decizia Organizatorilor, comunicata 
prin intermediul site-ului www.ecosynergy.ro. 
SECTIUNEA 9. CLAUZE DIVERSE 
Orice modificare a prevederilor prezentului Regulament nu este valabila decat cu conditia 
informarii publicului prin publicarea modificarilor pe site-ul www.ecosynergy.ro 
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