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REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 

“FRUMUSEȚEA ÎNSEAMNĂ SĂNĂTATE” 

 

ARTICOLUL 1 

(1) Campania „Frumusețea înseamnă sănătate” (denumită în continuare “Campania”) este 

organizată și desfășurată de către Fundația CMU Regina Maria sediul în București, str. 

Gârlei nr. 88, sector 1, email: frm@fundatiainovatiisociale.ro, înscrisă în Registrul 

asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei Sector 1 sub nr. 15/14.07.2010, având 

cod unic de identificare 27253331, denumită în continuare Organizator în parteneriat cu 

Yves Rocher Romania SRL, cu sediul în București str Ion Campineanu, nr.11, tel 

0747.103.009 email ludmila.cucia@yrnet.com,  înscrisă în  Reg Com cu nr  J40/2299/2009, 

având codul  unic de identificare RO25157427, denumit în continuare și Sponsor. 

 

(2) Campania se desfăşoară conform prevederilor prezentului regulament şi cu respectarea 

dispoziţiilor legale în vigoare. Toţi participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte 

condiţiile prezentului regulament al Campaniei (denumit în continuare „Regulamentul”). 

 

 

(3) Regulamentul este pus la dispoziţie în mod gratuit la solicitarea oricărei persoane interesate 

prin intermediul reprezentantilor Organizatorului la Clinica Sala Palatului  sau la adresa de 

internet: www.clinicasalapalatului.ro  

 

(4) Organizatorul și Sponsorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament, sub 

condiţia notificării publice prealabile a modificării. 

 

ARTICOLUL 2 

Teritoriul şi durata de desfăşurare a Campaniei  

(1) Campania este organizată şi se desfăşoară la punctul de lucru al Organizatorului, 

Clinica Sala Palatului, situată în București pe Str. Ion Câmpineanu, nr.23, sector 1. 

(2) Campania se va derula în perioada 20 iulie 2020 – 20 octombrie 2020 inclusiv. 
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ARTICOLUL 3 

Dreptul la participare 

La Campanie participă persoanele fizice de sex feminin, care au peste 18 ani care 

achiziționează un pachet medical din Clinica Sala Palatului sau efectuează o consultație cu 

o valoare minimă de 100 RON.  

 

ARTICOLUL 4 

Mecanismul campaniei 

 

(1) Orice femeie de peste 18 ani care dorește să participe la Campania Frumusețea înseamnă 

sănătate trebuie să îndeplinească următorii pași: 

 

1.1. Să efectueze o programare la numărul de telefon +40731345129 sau 0731 345 129 sau 

să se programeze pe site-ul clinicii www.clinicasalapalatului.ro  

 

1.2. Să achiziționeze unul din pachetele medicale sau să efectueze o consultație cu valoare 

minimă de 100 RON. 

 

1.3.La prezentarea în clinică și în funcție de valoarea pachetului achiziționat, pacienta va 

primi un cadou constând în produse YVES ROCHER.  

 

1.4.Cadourile vor fi oferite în funcție de costul pachetului medical achiziționat după cum 

urmează: 

 

Servicii medicale între 100-200 RON = CADOU cu valoare de 60 RON 

Servicii medicale între 200-370 RON = CADOU cu valoare de 100 RON 

Servicii medicale între 1.000-2.360 RON = CADOU cu valoare de 300 RON 

 

ARTICOLUL 5 

Încetarea înainte de termen a Campaniei  

(1) Campania poate înceta înainte de termen numai în cazul apariţiei unui eveniment ce 

constituie forţă majoră sau caz fortuit, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din 

motive independente de voinţa lui, de a continua Campania.  
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