
 

Tombola Bucureștiul Pedalează 2017 
Regulament de participare 
 
 
Organizatori :  Asociația Institutul Verde 

  

 

Tombola Bucureștiul Pedalează are ca scop acordarea de premii pentru respondenții la sondajul de 

opinie privind utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare urbană în București.  

 

Cine poate participa? 
La extragerea premiilor poate participa orice persoană care: 

a. Are domiciliul/sau mutație in București sau județul Ilfov (inclusiv studenți din București) 
b. Completează chestionarul sociologic aferent sondajului privind utilizarea bicicletei ca mijloc de 

deplasare urbană. 
c. Consimte să participe la tombolă indicând numărul de telefon la care poate fi contactat în 

eventualitatea desemnării ca câștigător al unui premiu. 
 
 

Care sunt premiile? 
Premiile sunt puse la dispoziție de către SC. DHS Bike Parts (http://www.dhsbikeparts.ro , 
http://www.devronbike.ro ) și constrau din: 

Premiul 1: Bicicleta Devron Urbio U2.6 
 

Premiul 2:  Set accesorii biciclete constând din:  
 Vitezometru Echowell EON-9 Touch 

 Survival Gear Box - Set mini scule  Topeak Survival Gear Box TT2543 

 Pompă mini TOPEAK Micro Rocket Alt 

 Suport bidon TOPEAK Ninja 

 Bidon. 
 
Premiul 3:  Set accesorii biciclete constând din:   

 Husa ghidon SmartPhone DryBag 5,  
 Pompa mini telescopica GP-77,  

 Suport bidon TOPEAK Ninja 

 Bidon. 
 

Cum se desemnează câștigătorii? 
Câștigătorii premiilor se desemnează prin tragere la sorți dintre participanților la sondaj.  Câștigătorii vor fi 
contactați telefonic pentru validarea premiilor urmând să primească instrucțiuni privind ridicarea premiilor.   

Ridicarea premiilor se va face în baza actului de identitate și a certificării condițiilor de participare la tombolă.  

 

http://www.dhsbikeparts.ro/
http://www.devronbike.ro/
http://www.devronbike.ro/Urbio-U26-2017?filter_name=urbio&page=3
http://www.dhsbikeparts.ro/catalog/accesorii/ciclocomputere/echowell-eon-9-touch/
http://www.dhsbikeparts.ro/catalog/accesorii/scule-service/topeak-survival-gearbox/
http://www.dhsbikeparts.ro/catalog/accesorii/pompe/topeak-micro-rocket-alt/
http://www.dhsbikeparts.ro/catalog/accesorii/suport-bidonase/topeak-ninja/
http://www.dhsbikeparts.ro/catalog/accesorii/bidonase/polisport-safe/
http://www.dhsbikeparts.ro/catalog/accesorii/diverse-accesorii/topeak-husa-ghidon-smartphone-drybag-5/
http://www.dhsbikeparts.ro/catalog/accesorii/pompe/giyo-gp-77-mini-telescopica-valva-avfv/
http://www.dhsbikeparts.ro/catalog/accesorii/suport-bidonase/topeak-ninja/
http://www.dhsbikeparts.ro/catalog/accesorii/bidonase/polisport-safe/


Când se vor extrage câștigătorii? 
Tombola pentru acordarea premiilor se va organiza cu ocazia prezentării publice a rezultatelor cercetării privind 
utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare urbană.  Data și locul vor fi anunțate pe siteul asociației Institutul 
Verde www.institutulverde.ro 
 
 

Caracterul confidențial al datelor participanților 
Înscrierea la tombolă implică permisiunea din partea participantului acordată organizatorului de a utiliza și 
prelucra datele cu caracter personal. Consimțământul dat este unul ferm și irevocabil. Minorii care au vârsta 
între 14 și 18 ani se obligă să obțină acordul părinților anterior participării. 

În cazul în care participanții sunt de acord ca fotografiile sau materialele video care vor fi realizate la evenimentul 
de extragere/înmânare a premiilor și care îi reprezintă, sa apară pe pagina web sau pe alte canale de socializare 
online și de comunicare ale Asociației Institutul Verde sau ale partenerilor vor completa o Convenție de utilizare 
a imaginii care le va fi pusă la dispoziție ulterior anunțării câștigătorilor. 

 

Pentru informații și sesizări participanții la tombola Bucureștiul Pedalează pot contacta Asociația 

Institutul Verde, responsabil proiect Florian Nițu - 0723524228. 

http://www.institutulverde.ro/

