
Termeni si conditii Campania “Ambasadoarele Avon Baby” 

ART 1. ORGANIZATORUL 

Campania „Ambasadoarele Avon Baby” este oganizata de S.C. Avon Cosmetics Romania SRL, 

cu sediul în Bucuresti, str. Dinu Vintila nr 12, inregistrata la Registrul Comerţului 

J40/6838/1997, cod fiscal AR 9738657.  

 

ART 2. DREPT DE PARTICIPARE 

Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice, de sex feminin, cu domiciliul stabil in 

Romania, cu varsta implinita de peste 18 ani, care detin sau isi creeaza un cont pe site-ul 

www.scoalamamelor.ro. Fiecare participant are dreptul la o singura inscriere in concurs, pe 

baza contului său de utilizator din www.scoalamamelor.ro.  

 

ART 3. PERIOADA SI MECANISMUL CAMPANIEI 

 

3.1 PERIOADA CAMPANIEI 

3.1.1 Campania „Ambasadoarele Avon Baby” se desfasoara in perioada 16 iulie –  

16 septembrie 2012 (inclusiv) pe site-ul www.scoalamamelor.ro in sectiunea „Avon Baby” 

din cadrul sectiunii de „Sanatate”. 

3.1.2 Campania este impartita in 4 perioade, dupa cum urmeaza: 

 16 iulie - 29 iulie 2012 (inclusiv) – perioada de inscriere in concurs; 

 30 iulie – 13 august 2012 (inclusiv) – perioada anuntare finalisti si trimiterea kit-urilor 

de produse de catre Organizator; 

 13 august – 26 august 2012 (inclusiv) – perioada de testare a produselor de catre 

finalisti;  

 26 august – 30 septembrie 2012 (inclusiv) – perioada de feedback asupra kit-ului de 

produse a celor 300 de finalisti.  

 

3.2 MECANISMUL CAMPANIEI 

3.2.1 Campania „Ambasadoarele Avon Baby”  urmareste oferirea unui numar de 300 kit-

uri de produse Avon Baby catre 300 mamici Ambasadoare, care in urma primirii 

produselor din gama Avon Baby oferite de Avon Cosmetics se angajeaza prin 



participarea la aceasta campanie, sa scrie impresiile lor despre produsele gamei 

Avon Baby in urma testarii, in urmatoarele medii online: pe pagina personala de 

Facebook, pe bloguri, pe forumuri etc.  Pentru a se inscrie in campanie, 

participantele trebuie sa indeplineasca obligatoriu urmatoarele conditii: 

1/ Sa aiba varsta de minimum 18 ani si cel putin un copil cu varsta cuprinsa intre 6 

luni si 3 ani, si sa respecte criteriile de eligibilitate de la Art. 4; 

2/ Sa intre pe site-ul www.scoalamamelor.ro si sa dea click pe banner-ul de pe 

homepage, care ii va directiona in sectiunea „Avon Baby”; 

3/ Sa completeze formularul cu datele lor reale si valide: 

-Nume 

-Prenume 

- Adresa de corespondenta, unde vor dori sa primeasca Kit-ul cu produsele Avon Baby 

- Adresa de e-mail valida pe care o folosesc in mod curent 

- Numar de telefon mobil 

Toate campurile din formularul de inscriere sunt obligatorii. In cazul in care participantele nu 

vor completa unul dintre campurile obligatorii nu se vor putea inscrie in campanie.  

4/Sa bifeze ca accepta termenii si conditiile campaniei.  

3.2.2 In urma inscrierii in campanie, primele 300 de persoane care indeplinesc conditiile 

de participare, precum si criteriile de eligibilitate de la Art. 4 vor primi in termen de 7 

zile calendaristice, in perioada 30 iulie – 05 august 2012 (inclusiv) kit-ul cu produse 

Avon Baby, la adresa mentionata in formularul de inscriere in campanie, de pe site-ul 

http://ambasadoareleavonbaby.scoalamamelor.ro .  

3.2.3 In perioada 06 august – 19 august 2012 (inclusiv) finalistele vor putea testa 

produsele.  

3.2.4 Dupa incheierea campaniei,  primirea produselor si testarea lor, in termen de 10 zile 

lucratoare, in perioada 20 august – 16 septembrie 2012 (inclusiv), finalistele vor 

primi pe adresa de email cu care s-au inscris in concurs un newsletter prin care vor fi 

invitate sa isi spuna parerea despre produsele testate, pe site-ul 

www.scoalamamelor.ro, pagina personala de Facebook, blogul personal si forumuri 

pe care au conturi. Toate testimonialele vor aparea pe site-ul 

www.scoalamamelor.ro si pe site-ul www.avonconnects.com.ro. 

 



ART 4. ELIGIBILITATE 

Pentru a se putea numara printre finaliste, participantele vor trebui sa indeplineasca 

urmatoarele conditii de eligibilitate : 

4.1. Sa indeplineasca conditiile de la Art.2 si 3.2. 

4.2. Sa scrie impresii despre produsele testate pe:  

- pagina personala de Facebook;  

- pe site-ul www.scoalamamelor.ro in sectiunea special dedicata;  

- pe blogul personal (daca detin unul); 

- forumuri unde au cont personal. 

 

ART. 5. PREMII SI ACORDAREA ACESTORA  

Premiile campaniei sunt:  

- 300 de kit‐uri de produse Avon Baby Ulei de corp Avon Baby, Gel de dus pentru par si 

corp Avon Baby si Crema de corp cu unt de Shea si trufe de ciocolata Planet Spa, in valoare 

totala de 79 lei. 

 

5.2.Modalitatea de acordare a premiului:  

Primele 300 de finaliste  inscrise in campanie,  care indeplinesc toate criteriile de eligibilitate 

si de participare la campanie, vor fi anuntate pe site-ul www.scoloamamelor.ro, in 

maximum 2 zile lucratoare de la incheierea campaniei. 

Cele 300 de finaliste vor fi contactate pe numarul de telefon mobil trecut in formularul de 

inscriere in campanie de catre un curier in maximum 7 zile calendaristice de la data inscrierii 

in campanie si li se va comunica modalitatea prin care pot intra in posesia premiului. 

 

In faza receptionarii premiilor, finalistele trebuie să prezinte in original: 

 un document de identitate (CI/BI); 

Toate finalistele vor completa un proces verbal de predare-primire a premiului. Acesta va fi 

înmanat reprezentantului Organizatorului si vor fi folosite pentru validarea premiului.  

Persoanele care nu îndeplinesc condiţiile impuse de Termeni si Conditiile campaniei, nu au 

dreptul să participe la această campanie şi nu vor intra în posesia premiului, constand in kit-

ul de produse Avon Baby. 

 



ART. 6. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE  

Datele persoanelor inscrise nu vor fi facute publice si vor fi folosite pentru a realiza 

contactarea finalistelor inscrise in Campania “Avon Baby”. De asemenea, prin inscrierea in 

campanie, participantele sunt de acord ca datele lor personale sa fie folosite de catre Avon 

Cosmetics SRL pentru contactarea lor in cadrul unor unor campanii ulterioare.  

ART. 7. RASPUNDERE 
Organizatorul şi societăţile comerciale implicate în organizarea prezentei Campanii nu îşi 

asumă răspunderea pentru imposibilitatea participării la Campania promoţională datorită 

unor cauze care nu depind direct de ei, cum ar fi defecţiuni tehnice ale operatorilor de 

internet.  

 

Prin înscrierea la această campanie promoţională, participantele  sunt de acord să respecte 

Termenii si Conditiile campaniei promoţionale, precum şi toate deciziile luate de 

Organizator şi colaboratorii săi în toate aspectele legate de implementarea prezentei 

campanii. 

 

Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru validitatea datelor personale furnizate de 

către participante. Organizatorul nu are nicio obligaţie de a întreţine corespondenţă cu 

solicitanţii unor revendicari ce apar ulterior termenelor stabilite în Termenii si conditiile 

campaniei sau ulterior încheierii Campaniei promoţionale.   

 

Organizatorul campaniei şi societăţile comerciale implicate în organizarea acesteia nu îsi 

asumă răspunderea pentru: 

 Situaţiile în care o participant nu poate accesa pagina de site www.scoalamamelor.ro 

din motive care nu ţin de funcţionalitatea site-lui, de genul: conexiune Internet, 

programe instalate, probleme cu reţeaua electrica, erori cauzate de întreruperea 

neaşteptată a serviciului de hosting al site-ului etc sau alte motive independente de 

Organizator; 

 Situaţii în care datele completate pe site (de exemplu, nume, prenume, adresa de 

livrare premiu, adresa de e-mail, numar de telefon mobil) conţin erori, sunt 

incomplete şi / sau aparţin altei consumatoare;  



Pentru orice alte probleme intampinate de participante, acestea pot informa Organizatorul 

la adresa de e-mail: luciana.dode@avon.com 

ART 8.   INCETAREA CAMPANIEI PROMOŢIONALE 

Prezenta campanie poate înceta înaintea termenului menţionat la Art. 3.1.1. numai în cazul 
apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii 
Organizatorului, din motive îndependente de voinţa sa, de a continua prezenta Campanie 
promoţionala sau printr-o decizie a Organizatorului, dar numai dupa anuntarea prealabila a 
publicului. 

ART 9.   LITIGII  
În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi participantele la prezenta 
campanie promoţională, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă 
rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, parţile implicate în litigiu se vor adresa pentru 
soluţionare instanţelor competente române în jurisdicţia cărora se află Organizatorul. Orice 
reclamaţii sau sesizări referitoare la prezenta campanie promoţională se primesc în scris, la 
adresa Avon Cosmetics România, str. Dinu Vintilă nr. 11, 021101, sector 2, Bucureşti, 
România de către Organizator pâna la data de 26 septembrie 2012 (inclusiv), data poştei. 

 


