Regulament “BLOGGER AMBASADOR PENTRU ZORILESTORE.RO”












In perioada 02- 07 aprilie, anunta pe blogul tau ca doresti sa devii ambasador
Zorile Store.ro, cu link catre pagina produsului pe care doresti sa-l testezi, din
categoria “Curatenia de primavara”
ZorileStore.ro se obliga sa expedieze gratuit produsul ales de catre blogger, in
perioada 08 – 12 aprilie. Produsul ales pentru testat ramane in posesia
bloggerului.,
Bloggerii au la dispozitie pana pe 20 aprilie sa testeze produsul ales si sa scrie
un review al acestui, pentru a se califica in competitie.
Pe data de 22 aprilie 2013, juriul format din reprezentanții BlogalInitiative.ro
vor anunta bloggeri eligibili pentru finala competitiei “Blog ambasador pentru
ZorileStore.ro”, punctând respectarea briefului, creativitatea și implicarea în
campanie.
In perioada 23 – 25 aprilie 2013, juriul format din blogerii: Manafu
(www.manafu.ro), Costin Cocioaba(www.refresh.ro), Alex
Negrea(http://alexandrunegrea.ro/)si Cristina Bazavan (http://bazavan.ro/) aleg
bloggerul ambasador pentru ZorileStore.ro. Juriul va puncta: originalitatea
articolelor si continutul lor, promovarea pe social media, implicarea in
promovarea campaniei si implicit a ZorileStore.
Pe 26 aprilie 2013, juriul va anunta castigatorul Competitiei pe
http://blog.zorilestore.ro/

PREMIILE
1. Toti bloggerii ce se inscriu in competitie pastreaza produsul primit pentru
participare de la ZorileStore.ro, in mod gratuit.
2. Bloggerul desemnat “blogger ambasador pentru ZorileStore.ro” va primi de la
ZorileStore.ro :
In perioada 01.05.2013 – 31.05.2013 Bloggerul desemnat „Bloggerul ambasador” va
primi cazare gratuita un week-end in Vama Veche (cazare + 2 mese asigurate/zi). In
aceasta perioada Bloggerul ambasador va face cunostinta cu echipa ZorileStore.ro si va
vizita magazinele ZorileStore offline.
In perioada 01.06.2013 – 30.06.2013 Bloggerul ambasador va testa un produs de pe
site, la alegere, produs ce trebuie sa aiba valoarea maxima de 300 de lei. Costul de
livrare pentru produs va fi suportat de ZorileStore.ro. Produsul testat ramane in
posesia bloggerului ambasador.
In perioada 01.07.2013 – 31.07.2013 Bloggerul Ambasador va fi invitat de
ZorileStore.ro la Regatta Beneteau - cursa cu veliere (ambarcatiuni cu panza), unde va

avea ocazia sa faca o plimbare pe mare cu ambarcatiunea sustinuta de ZorileStore.ro,
in competitie. Bloggerul ambasador va primi o zi cazare si masa asigurata in Mangalia,
jud. Constanta.
In perioada 01.08.2013 – 31.08.2013 – Bloggerul ambasador va fi invitat de
ZorileStore.ro la Campionatul Regional de Viteza in Coasta la Rasnov, unde il va
putea sustine pe campionul nostru Emil Ghinea ce participa la competitie. Bloggerul
ambasador va primi o zi cazare si masa asigurata in Rasnov.
In perioada 01.09.2013 – 30.09.2013 - Bloggerul ambasador va testa un produs de pe
site, la alegere, produs ce trebuie sa aiba valoarea maxima de 300 de lei. Costul de
livrare pentru produs va fi suportat de ZorileStore.ro. Produsul testat ramane in
posesia bloggerului ambasador.
In perioada 01.10.2013 – 31.10.2013 - Bloggerul ambasador va testa un produs de pe
site, la alegere, produs ce trebuie sa aiba valoarea maxima de 300 de lei. Costul de
livrare pentru produs va fi suportat de ZorileStore.ro. Produsul testat ramane in
posesia bloggerului ambasador.
In perioada, 01.05.2013 – 30.10.2013 – Bloggerul ambasador va primi o invitatie la un
eveniment in social media, unde va reprezenta ZorileStore.ro.
RETURUL ARTICOLELOR PARTICIPANTE LA PROMOTIE
In cazul schimbului de marime a unui produs primit pentru testare, partipantul la
Competitie va suporta atat transportul aferent returului (12 lei prin cargus curier), cat
si cel aferent intoarcerii produsului schimbat catre el(12 lei prin cargus curier)
CONTRAVALOAREA IN BANI
In cadrul Competitiei nu este posibila inlocuirea produsului oferit gratuit, cu
contravaloarea acestuia in bani sau cu alte beneficii.
DREPTUL LA IMAGINE
Acordarea premiului corespunzator Competitiei poate fi un eveniment public.
Participarea la Competitie constituie acordul participantilor referitor la faptul ca
imaginea (numele si fotografia) acestora pot fi facute publice si folosite in materiale
publicitare de catre Organizator, cu respectarea legislatiei in vigoare, fara nici un fel
de plata aferenta, acord valorand cesiunea drepturilor patrimoniale corespunzatoare
ale participantilor catre Organizator pe teritoriul Romaniei, pentru intreaga perioada

de protectie a acestora.
PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
(1) Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si
completata, si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si
protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, Organizatorul are
obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate,
datele personale pe care participantii la Competitie le furnizeaza despre ei insisi.
Organizatorul este inregistrat ca operator de date cu caracter personal cu nr 19765.

