
S-a cerut autentificarea prezentului înscris:        

 

 timbru sec 

 

 

 

Act aditional la 

Regulamentul concursului „Esti bine acasa, iti livram noi pizza pe masa!”  

 

 

Avand in vedere articolul 1 din regulamentul concursului care prevede faptul ca Organizatorul 

isi rezerva dreptul sa modifice, fara sa solicite acordul Participantilor si fara drept de 

compensare pentru acestia, oricare dintre prevederile prezentului Regulament, cum ar fi, dar 

fara a se limita la: prevederile care reglementeaza modul de derulare a Concursului, teritoriul 

de desfasurare a Concursului, conditiile de participare la Concurs, data de inceput si data de 

sfarsit a Concursului (putand inclusiv sa suspende sau sa inceteze Concursul). Modificarile de 

orice fel aduse prezentului Regulament urmeaza sa intre in vigoare incepand cu data afisarii lor 

pe pagina de internet a Organizatorului, respectiv „www,.profm.ro”, Organizatorul concursului 

„Esti bine acasa, iti livram noi pizza pe masa!” modifica regulamentul de concurs 

(„Regulamentul”) dupa cum urmeaza: 

 

Art. 1. Incepand cu data de 6 iulie 2020 si pana pe 13 decembrie 2020, Concursul nu se va mai 

desfasura in cadrul emisiunii „Esti Bine cu Nico & Ralu ”,  ci in cadrul emisiunii „Esti Bine cu 

Calin”, care se difuzeaza pe postul de radio ProFM de luni pana vineri, in intervalul orar 10.00-

13.00. 

Art. 2. Modalitatea de inscriere a ascultatorilor in concurs se modifica, mesajul pe care acestia il 

transmit prin intermediul aplicatiei whatssapp la numarul de telefon 0771001872 poate fi text sau 

o fotografie si trebuie sa contina raspunsul la provocarea lansata in ziua respectiva de realizatorul 

emisiunii. Alegerea castigatorului zilnic ramane la latitudinea realizatorului.  

Art. 3. Restul dispozitiilor din Regulament nu se modifica. 

 

 

Tehnoredactat într-un singur exemplar original care rămâne în arhiva Biroului Notarilor Publici 

Asociati Georgeta Popescu – Societate Profesională Notarială, şi 2 duplicate, din care 1 exemplar 

va rămâne în arhiva biroului notarial şi 1 exemplar a fost eliberat părţii.    
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