ACT ADITIONAL LA
REGULAMENTUL PROMOTIEI LEGO Romania
„Jocurile Frumusetii By Avon”
Regulamentul Promotiei organizata de S.C. AVON COSMETICS (ROMANIA) S.R.L. se modifica si se
completeaza urmatoarele probe si sectiuni dupa cum urmeaza:

Proba 8.1 Produsele Roz
Proba 8.1 va fi deblocata in momentul in care participantul va finaliza proba 8 si va primi punctele
aferente.
Participantul trebuie sa introduca in campul destinat din cadrul probei 8.1 codul ce se gaseste lipit pe
ambalajul produselor participante in Campaniile Sociale Avon.
Participantul poate comanda un produs Roz ce face parte din campaniile sociale din Brosura Avon printrun Reprezentant Avon, sau de pe site-ul www.avon.ro, sectiunea Produse Campanii Sociale.
!Atentie: Produsele Ruj cu Bunatate 3D Plumping Bitten, Ruj Cu Daruire True Color Perfectly Matte Ideal
Liliac si Rujul cu Optimism Ultra Color Indulgence Hibiscus nu beneficiaza de cod, asadar nu vor fi
valabile pentru inscriere.
!Atentie: Procesul de comanda si livrare poate dura pana la 5 zile. Organizatorul nu este responsabil in
situatia in care, din cauza timpului de procesare si livrare a comenzii, Participantul nu intra la timp in
posesia produselor pentru a inscrie codul.
Punctajul oferit este de 100 de puncte Beauty, 50 de puncte Social si 100 de puncte Business
Participantul poate sa beneficieze de inca 10 puncte Social, daca va apasa pe butonul Share de la
sfarsitul probei si va distribui imaginea concursului pe pagina lui de Facebook.
Proba 14 Business in frumusete
Participantul trebuie sa parcurga un chestionar cu diverse situatii din viata Reprezentantilor si Liderilor
Avon. Participantul primeste 15 puncte Business pentru fiecare raspuns care corespunde cu raspunsul
dat de majoritatea Reprezentantilor Avon ( intervievati) la fiecare intrebare.
Punctajul maxim care se poate obtine este de 225 de puncte business. Daca niciun raspuns oferit de
participant nu corespunde cu raspunsul majoritatii Reprezentantilor Avon, participantul va primi 0
puncte.
Participantul nu poate sa refaca proba. Raspunsurile poate fi inscrise o singura data si nu pot fi
schimbate.

Proba 14.1 Devino Reprezentant
Participantul trebuie sa indeplineasca urmatorii pasi
1. Sa se inregistreze ca Reprezentant Avon si sa intre in programul Avon Junior
2. Sa primeasca Numar de Reprezentant Avon / Numar de marca ( acesta este oferit de catre Avon
la finalizarea procedurilor de inscriere)
3. Sa introduca Numarul de Reprezentant in spatiul destinat din cadrul Probei 14.
Participantul poate Deveni Reprezentant in 2 feluri:
a) Completeaza formularul disponibil aici http://devino-reprezentant.jocurilefrumusetii.ro/ si
este sunat de catre un Lider Avon pentru a continua procedurile de inscriere
b) Apeleaza la un Lider Avon din cercul lui de prieteni si continua procedurile de inscriere

Atentie! Procedurile Avon pentru inscrierea Reprezentantilor pot dura aproape 5 zile. Organizatorul nu
isi asuma responsabilitatea in cazul in care Participantul a inscris cererea de inscriere aproape de data
incheierii concursului, si nu a reusit sa finalizeze procedurile in timp util pentru a inscrie numarul de
Reprezentant
Pentru ca inscrierea sa fie validata, datele personale folosite pentru creearea contului trebuie sa
coincida cu datele completate in fisa de Reprezentant, in cadrul procesului de inscriere.
Participantii pot fi eligibili pentru a primi puncte doar daca nu au mai fost inregistrati ca Reprezentanti
Avon inainte de 10 octombrie 2016.
Punctajul oferit este de 100 de puncte Beauty, 100 de puncte Social si 400 de puncte Business.

Proba 17 Test de personalitate
Participantul trebuie sa parcurga intrebarile disponibile in proba 17. Fiecare intrebare are 3 variante de
raspuns, iar participantul trebuie sa aleaa una dintre ele.
Punctajul maxim disponibil pentru aceasta proba este de 150 de puncte, care se imparte intre
dimensiunile Beauty, Social si Business, in functie de raspunsurile alese de catre participant.
Fiecare raspuns valoreaza 10 puncte alocate pe una dintre categoriile Beauty, Social sau Business.
Participantul poate sa beneficieze de inca 20 puncte Social, daca va apasa pe butonul Share de la
sfarsitul probei si va distribui imaginea concursului pe pagina lui de Facebook.
Participantul nu poate sa refaca proba. Raspunsurile poate fi inscrise o singura data si nu pot fi
schimbate.

SECTIUNEA 12. LITIGII
In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si participantii la Concurs, acestea vor fi
solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate
in litigiu se vor adresa pentru solutionare instantelor competente romane in jurisdictia carora se afla
Organizatorul. Orice reclamatii sau sesizari referitoare la Concurs se primesc in scris, la adresa Bucuresti,
Dinu Vintila 11, sector 2, Romania de catre Organizator pana la data de 5 decembrie 2016 (inclusiv), data
postei.

ACT ADITIONAL LA
REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
„Jocurile Frumusetii by Avon”

Regulamentul Promotiei organizata de S.C. AVON COSMETICS (ROMANIA) S.R.L. se modifica dupa cum
urmeaza:
SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
Campania promotionala „ Jocurile Frumusetii By Avon” (denumita in cele ce urmeaza „Promotie”) este
organizat de S.C. AVON COSMETICS (ROMANIA) S.R.L. (denumita in prezenta „Organizatorul”), cu sediul in
Bucuresti, str. Dinu Vintila, nr. 11, sector 2, inmatriculata la Registrul Comertului sub numarul J40/6838/1997,
avand C.U.I AR 9738657.
Participantii la Concurs sunt obligati sa respecte toti termenii si conditiile Regulamentului, potrivit celor
mentionate mai jos.
Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania, pe pagina site-ul
www.jocurilefrumusetii.ro, fiind disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate in perioada 10
octombrie 2016 – 9 noiembrie 2016. (inclusiv).
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament, urmand ca aceste modificari sa intre in
vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari pe www.jocurilefrumusetii.ro.

IN
SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
Campania promotionala „ Jocurile Frumusetii By Avon” (denumita in cele ce urmeaza „Promotie”) este
organizat de S.C. AVON COSMETICS (ROMANIA) S.R.L. (denumita in prezenta „Organizatorul”), cu sediul in
Bucuresti, str. Dinu Vintila, nr. 11, sector 2, inmatriculata la Registrul Comertului sub numarul J40/6838/1997,
avand C.U.I AR 9738657.
Participantii la Concurs sunt obligati sa respecte toti termenii si conditiile Regulamentului, potrivit celor
mentionate mai jos.
Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania, pe pagina site-ul
www.jocurilefrumusetii.ro, fiind disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate in perioada 10
octombrie 2016 – 25 noiembrie 2016. (inclusiv).
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament, urmand ca aceste modificari sa intre in
vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari pe www.jocurilefrumusetii.ro.

SI
SECTIUNEA 2. ARIA GEOGRAFICA DE DESFASURARE A CONCURSULUI
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Promotia este organizata online si se desfasoara pe teritoriul Romaniei pe site-ul detinut de compania AVON
COSMETICS (ROMANIA) S.R.L.: www.jocurilefrumusetii.ro, in perioada 10 octombrie – 9 noiembrie 2016
inclusiv, (inclusiv).

IN
SECTIUNEA 2. ARIA GEOGRAFICA DE DESFASURARE A CONCURSULUI
Promotia este organizata online si se desfasoara pe teritoriul Romaniei pe site-ul detinut de compania AVON
COSMETICS (ROMANIA) S.R.L.: www.jocurilefrumusetii.ro, in perioada 10 octombrie – 25 noiembrie 2016
inclusiv, (inclusiv).
SI
SECTIUNEA 3. DURATA CONCURSULUI
Campania se deruleaza in perioada 10 octombrie – 9 noiembrie 2016, ora 23:59:59 (inclusiv) si se va derula
zilnic in intervalul orar 00:00:00 – 23:59:59, cu respectarea datelor prevazute in prezentul Regulament.
Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate cu privire la raspunsurile inscrise dupa 9 noiembrie, ora
23:59:59, cu exceptia cazului in care o astfel de continuare ar avea loc ca rezultat al unui act aditional la
prezentul regulament, adus la cunostiinta publicului prin modalitatile prevazute la Sectiunea 1 de mai sus.
IN
SECTIUNEA 3. DURATA CONCURSULUI
Campania se deruleaza in perioada 10 octombrie – 25 noiembrie 2016, ora 23:59:59 (inclusiv) si se va derula
zilnic in intervalul orar 00:00:00 – 23:59:59, cu respectarea datelor prevazute in prezentul Regulament.
Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate cu privire la raspunsurile inscrise dupa 9 noiembrie, ora
23:59:59, cu exceptia cazului in care o astfel de continuare ar avea loc ca rezultat al unui act aditional la
prezentul regulament, adus la cunostiinta publicului prin modalitatile prevazute la Sectiunea 1 de mai sus.
SI
SECTIUNEA 5.1. MECANISMUL DE ACORDARE A PUNCTELOR
Proba 14 Business in frumusete
Participantul trebuie sa parcurga un chestionar cu diverse situatii din viata Reprezentantilor si Liderilor Avon.
Participantul primeste 15 puncte Business pentru fiecare raspuns care corespunde cu raspunsul dat de
majoritatea Reprezentantilor Avon ( intervievati) la fiecare intrebare.
Punctajul maxim care se poate obtine este de 225 de puncte business. Daca niciun raspuns oferit de
participant nu corespunde cu raspunsul majoritatii Reprezentantilor Avon, participantul va primi 0 puncte.
Participantul poate sa beneficieze de inca 10 puncte Social, daca va apasa pe butonul Share de la sfarsitul
probei si va distribui imaginea concursului pe pagina lui de Facebook.
Participantul nu poate sa refaca proba. Raspunsurile poate fi inscrise o singura data si nu pot fi schimbate.
IN
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SECTIUNEA 5.1. MECANISMUL DE ACORDARE A PUNCTELOR
Proba 14 Business in frumusete
Participantul trebuie sa parcurga un chestionar cu diverse situatii din viata Reprezentantilor si Liderilor Avon.
Participantul primeste 15 puncte Business pentru fiecare raspuns care corespunde cu raspunsul dat de
majoritatea Reprezentantilor Avon ( intervievati) la fiecare intrebare.
Punctajul maxim care se poate obtine este de 225 de puncte business. Daca niciun raspuns oferit de
participant nu corespunde cu raspunsul majoritatii Reprezentantilor Avon, participantul va primi 0 puncte.
Participantul nu poate sa refaca proba. Raspunsurile poate fi inscrise o singura data si nu pot fi schimbate.
SI
SECTIUNEA 7. METODOLOGIA DE ACORDARE, VALIDARE A CASTIGATORILOR SI LIVRARE A PREMIILOR
7.1. Metodologia de acordare a premiilor
O persoana este declarata eligibila pentru a castiga premii in competitia JocurileFrumusetii.ro, daca
indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a. Varsta peste 16 ani (impliniti pe parcursul anului 2016)*
b. Are domiciliul sau resedinta in Romania pe toata perioada de desfasurare a concursului
c. Nu a fost niciodata inscris ca Reprezentant Avon pana la data de 10 octombrie 2016
d. Respecta conditiile mecanismului concursului Jocurile Frumusetii si parcurge probele disponibile pe
www.jocurilefrumusetii.ro
e. La momentul incheierii jocului, se afla in topul clasamentului (au cumulat cele mai multe puncte)

I.

Participantul care se afla pe primul loc ( avand cele mai multe puncte) in clasamentul general din
www.JocurileFrumusetii.ro va fi desemnat castigator al marelui premiu, daca respecta conditiile
de eligibilitate.

II. Participantul care se afla pe primul loc ( avand cele mai multe puncte) in clasamentul Business din
www.JocurileFrumusetii.ro va fi desemnat castigator al premiului 1 Business, daca respecta
conditiile de eligibilitate.
Participantul care se afla Locul 2 in clasamentul Business din www.JocurileFrumusetii.ro va fi desemnat
castigator al premiului 2 Business, daca respecta conditiile de eligibilitate.
Participantul care se afla Locul 3 in clasamentul Business din www.JocurileFrumusetii.ro va fi desemnat
castigator al premiului 3 Business, daca respecta conditiile de eligibilitate.
III. Participantul care se afla pe primul loc ( avand cele mai multe puncte) in clasamentul Beauty din
www.JocurileFrumusetii.ro va fi desemnat castigator al premiului 1 Beauty, daca respecta
conditiile de eligibilitate.
Participantul care se afla Locul 2 in clasamentul Beauty din www.JocurileFrumusetii.ro va fi desemnat
castigator al premiului 2 Beauty, daca respecta conditiile de eligibilitate.
Participantul care se afla Locul 3 in clasamentul Beauty din www.JocurileFrumusetii.ro va fi desemnat
castigator al premiului 3 Beauty, daca respecta conditiile de eligibilitate.
IV. Participantul care se afla pe primul loc ( avand cele mai multe puncte) in clasamentul Social din
www.JocurileFrumusetii.ro va fi desemnat castigator al premiului 1 Social, daca respecta conditiile
de eligibilitate.
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Participantul care se afla Locul 2 in clasamentul Social din www.JocurileFrumusetii.ro va fi desemnat
castigator al premiului 2 Social, daca respecta conditiile de eligibilitate.
Participantul care se afla Locul 3 in clasamentul Social din www.JocurileFrumusetii.ro va fi desemnat
castigator al premiului 3 Social, daca respecta conditiile de eligibilitate.
Clasamentul general si Clasamentele Beauty, Business si Social ordoneaza participantii in functie de numarul
punctelor obtinute in joc. In situatia in care 2 participanti au acelasi numar de puncte vor fi afisati in
clasament in ordine alfabetica, insa vor avea aceeasi sansa la premii.
In cazul in care exista 2 concurenti au acelasi numar de puncte si se afla intr-una din situatiile descrise in
punctele 7.1.I, 7.1.II, 7.1.III, 7.1.IV, acordarea premiilor se va face in urma indeplinirii de catre participanti a
unor probe suplimentare de baraj, pe care organizatorul le va comunica dupa data de 20 Noiembrie 2016.
Probele de baraj se vor desfasura in perioada 20 Noiembrie – 15 Decembrie 2016
In cazul in care exista concurenti au acelasi numar de puncte in toate situatiile descrise in punctele 7.1.I,
7.1.II, 7.1.III, 7.1.IV, probele de baraj se vor desfasura dupa cum urmeaza: Proba de baraj pentru premiul cel
mare, apoi probele de baraj pentru categoriile de Beauty, Social si Business.

Orice participant care este eligibil pentru a castiga premii la mai multe categorii, are dreptul de a-si alege un
singur premiu la una dintre categoriile preferate, din acel moment fiind exclus din clasamentele aferente
celorlaltor categorii ( De exemplu. Daca un participant se afla pe locul 1 la 2 sau mai multe categorii, prin
alegerea premiului de la Categoria Social, este eliminat din clasamentele Business si Beauty)
V. Participantii ce se afla pe primele 3 locuri in clasamentul Slumber party vor fi desemnati castigatori a
cate un kit de Rasfat cu produse Avon.
Clasamentul Slumber Party se stabilieste conform numarului de voturi a galeriilor inscrise in proba
15.
In cazul in care exista egalitate in numarul de voturi, departajarea se va face dupa criteriul: Puncte adunate in
concursul Jocurile Frumusetii. Daca este egalitate si in numarul de puncte, un juriu format din specialisti ai
departamentului de Marketing Avon va stabili castigatorul/ castigatorii.
VI. 10 participantii care vor fi alesi de Roxana Minea impreuna cu un Juriu format din specialisti de
Marketing din echipa Avon, vor fi desemnati castigatori a cate un Kit de Make-up format din
produse Avon. Criteriile de jurizare sunt:
- Respectarea instructiunilor probei
- Reproducerea intocmai a machiajului de festival Avon
- Creativitate
- Executia machiajului
- Calitatea imaginilor inscrise

7.2. Validarea castigatorilor:
Un participant este valid daca:
1/ Poate fi identificat pe toata perioada de desfasurare a concursului dupa date de identificare furnizate la
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creearea contului ( Nume, Prenume, Email, Telefon)
2/Respecta conditiile participarii in concurs confrom sectiunii 4 “Conditii de participare la concurs”
3/ S-a inscris in promotie conform sectiunii 5 „Mecanismul de participare”;
4/ Detine dreptul intelectual pentru toate inscrierile din probele:
5/ Nu si-a insusit punctajele disponibile in competitie prin alte modalitati decat cele exprimate clar in
Sectiunea 5.1
6/ Trimite, la cerere in termen de maxim 2 zile lucratoare de la data contactarii telefonice, la adresa de e-mail
indicata in urma contactarii telefonice copia buletinului sau a cartii de identitate;
Afisarea clasementului se va face pe 14 noiembrie 2016, dupa ce toate inscrierile ce necesita moderare vor
fi evaluate.
Clasamentul general si Clasamentele Beauty, Business si Social ordoneaza participantii in functie de numarul
punctelor obtinute in joc. In situatia in care 2 participanti au acelasi numar de puncte vor fi afisati in
clasament in ordine alfabetica, insa vor avea aceeasi sansa la premii.
Contestatiile se vor primi pana la data de 18 noiembrie 2016.

I.

In situatia in care nu exista proba de baraj, validarea castigatorilor se va face pana la data de 22
noiembrie 2016
II. In situatia in care un participant se afla printre primele 3 locuri in multiple clasamente, acesta va
putea alege un singur premiu pentru care este eligibil, fiind exclus automat din celelalte
clasamente.
Validarea castigatorilor se va face in urmatoarea ordine:
1. Validarea castigatorului Marelui premiu
2. Validarea castigatorului Premiului 1 Business
3. Validarea castigatorului Premiului 1 Beauty
4. Validarea castigatorului Premiului 1 Social
5. Validarea castigatorului Premiului 2 Business
6. Validarea castigatorului Premiului 2 Beauty
7. Validarea castigatorului Premiului 2 Social
8. Validarea castigatorului Premiului 3 Business
9. Validarea castigatorului Premiului 3 Beauty
10. Validarea castigatorului Premiului 3 Social
11. Validarea castigatorilor Premiilor Slumber Party
12. Valicarea castigatorilor Premiilor Kit de Make-up
III. In situatia in care exista proba de baraj (2 sau mai multi participanti se afla in topul clasamentului cu
acelasi numar de puncte si sunt eligibili pentru a castiga premii), validarea castigatorilor se va face
dupa ce se va desfasura probele suplimentare de baraj. Probele de baraj se vor desfasura in
perioada 20 noiembrie -15 decembrie si vor fi anuntate de catre organizator cu cel putin o zi
inainte de desfasurarea lor.
Desfasurarea probelor de baraj se va face in urmatoarea ordine
1. Proba de Baraj pentru Marele Premiu
2. Proba de Baraj pentru Categoria Business
3. Proba de Baraj pentru Categoria Beauty
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4. Proba de Baraj pentru Categoria Social
Orice participant care este eligibil pentru a participa la mai multe probe de baraj, acesta are dreptul sa
participe, insa poate castiga un singur premiu. In cazul in care, in urma probelor de baraj, un participant este
eligibil pentru mai multe premii, acesta va trebui sa isi aleaga unul singur, in termen de 2 zile lucratoare de la
data la care este notificat de catre organizator in acest sens.
Validarea castigatorilor se va face pe baza cartii de identitate ( Nume, Prenume, Adresa, Seria si Numar de
Buletin, CNP)
Validarea castigatorilor si/sau anuntarea probelor de baraj se va face de catre organizator prin contactarea
telefonica a participantilor, la numarul de telefon mobil furnizat in site-ul JocurileFrumusetii.ro.
Organizatorul nu este obligat sa acorde premiul in cazul in care nici unul dintre castigatori sau rezerve nu isi
indeplinesc criteriile de validare (daca persoanele castigatoare nu raspund la telefon sau pe e-mail, timp de 2
zile pentru confirmarea clasamentului final, daca persoanele castigatoare nu pot prezenta un act de identitate
valid etc) .

7.3. Livrarea premiilor
Premiile vor fi livrate in cel mult 30 de zile de la validarea finala a castigatorilor. In cazul in care, din motive
care nu depind de organizator, premiile nu sunt disponibile in termenul stipulat, castigatorii vor fi anuntati
despre data la care pot intra in posesia premiului.
Castigatorii premiilor vor fi contactati telefonic de catre Organizator, la numarul furnizat in site-ul
www.jocurilefrumusetii.ro, pentru a stabili datele livrarii premiului.

IN
SECTIUNEA 7. METODOLOGIA DE ACORDARE, VALIDARE A CASTIGATORILOR SI LIVRARE A PREMIILOR
7.1. Metodologia de acordare a premiilor
O persoana este declarata eligibila pentru a castiga premii in competitia JocurileFrumusetii.ro, daca
indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
f. Varsta peste 16 ani (impliniti pe parcursul anului 2016)*
g. Are domiciliul sau resedinta in Romania pe toata perioada de desfasurare a concursului
h. Nu a fost niciodata inscris ca Reprezentant Avon pana la data de 10 octombrie 2016
i. Respecta conditiile mecanismului concursului Jocurile Frumusetii si parcurge probele disponibile pe
www.jocurilefrumusetii.ro
j. La momentul incheierii jocului, se afla in topul clasamentului (au cumulat cele mai multe puncte)

VII. Participantul care se afla pe primul loc ( avand cele mai multe puncte) in clasamentul general din
www.JocurileFrumusetii.ro va fi desemnat castigator al marelui premiu, daca respecta conditiile
de eligibilitate.
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VIII. Participantul care se afla pe primul loc ( avand cele mai multe puncte) in clasamentul Business din
www.JocurileFrumusetii.ro va fi desemnat castigator al premiului 1 Business, daca respecta
conditiile de eligibilitate.
Participantul care se afla Locul 2 in clasamentul Business din www.JocurileFrumusetii.ro va fi desemnat
castigator al premiului 2 Business, daca respecta conditiile de eligibilitate.
Participantul care se afla Locul 3 in clasamentul Business din www.JocurileFrumusetii.ro va fi desemnat
castigator al premiului 3 Business, daca respecta conditiile de eligibilitate.
IX. Participantul care se afla pe primul loc ( avand cele mai multe puncte) in clasamentul Beauty din
www.JocurileFrumusetii.ro va fi desemnat castigator al premiului 1 Beauty, daca respecta
conditiile de eligibilitate.
Participantul care se afla Locul 2 in clasamentul Beauty din www.JocurileFrumusetii.ro va fi desemnat
castigator al premiului 2 Beauty, daca respecta conditiile de eligibilitate.
Participantul care se afla Locul 3 in clasamentul Beauty din www.JocurileFrumusetii.ro va fi desemnat
castigator al premiului 3 Beauty, daca respecta conditiile de eligibilitate.
X. Participantul care se afla pe primul loc ( avand cele mai multe puncte) in clasamentul Social din
www.JocurileFrumusetii.ro va fi desemnat castigator al premiului 1 Social, daca respecta conditiile
de eligibilitate.
Participantul care se afla Locul 2 in clasamentul Social din www.JocurileFrumusetii.ro va fi desemnat
castigator al premiului 2 Social, daca respecta conditiile de eligibilitate.
Participantul care se afla Locul 3 in clasamentul Social din www.JocurileFrumusetii.ro va fi desemnat
castigator al premiului 3 Social, daca respecta conditiile de eligibilitate.
Clasamentul general si Clasamentele Beauty, Business si Social ordoneaza participantii in functie de numarul
punctelor obtinute in joc. In situatia in care 2 participanti au acelasi numar de puncte vor fi afisati in
clasament in ordine alfabetica, insa vor avea aceeasi sansa la premii.
In cazul in care exista 2 concurenti au acelasi numar de puncte si se afla intr-una din situatiile descrise in
punctele 7.1.I, 7.1.II, 7.1.III, 7.1.IV, acordarea premiilor se va face in urma indeplinirii de catre participanti a
unor probe suplimentare de baraj, pe care organizatorul le va comunica dupa data de 04 Decembrie 2016.
Probele de baraj se vor desfasura in perioada 04 Decembrie – 18 Decembrie 2016
In cazul in care exista concurenti au acelasi numar de puncte in toate situatiile descrise in punctele 7.1.I,
7.1.II, 7.1.III, 7.1.IV, probele de baraj se vor desfasura dupa cum urmeaza: Proba de baraj pentru premiul cel
mare, apoi probele de baraj pentru categoriile de Beauty, Social si Business.

Orice participant care este eligibil pentru a castiga premii la mai multe categorii, are dreptul de a-si alege un
singur premiu la una dintre categoriile preferate, din acel moment fiind exclus din clasamentele aferente
celorlaltor categorii ( De exemplu. Daca un participant se afla pe locul 1 la 2 sau mai multe categorii, prin
alegerea premiului de la Categoria Social, este eliminat din clasamentele Business si Beauty)
XI. Participantii ce se afla pe primele 3 locuri in clasamentul Slumber party vor fi desemnati castigatori a
cate un kit de Rasfat cu produse Avon.
Clasamentul Slumber Party se stabilieste conform numarului de voturi a galeriilor inscrise in proba
15.
In cazul in care exista egalitate in numarul de voturi, departajarea se va face dupa criteriul: Puncte adunate in
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concursul Jocurile Frumusetii. Daca este egalitate si in numarul de puncte, un juriu format din specialisti ai
departamentului de Marketing Avon va stabili castigatorul/ castigatorii.
XII. 10 participantii care vor fi alesi de Roxana Minea impreuna cu un Juriu format din specialisti de
Marketing din echipa Avon, vor fi desemnati castigatori a cate un Kit de Make-up format din
produse Avon. Criteriile de jurizare sunt:
- Respectarea instructiunilor probei
- Reproducerea intocmai a machiajului de festival Avon
- Creativitate
- Executia machiajului
- Calitatea imaginilor inscrise

7.2. Validarea castigatorilor:
Un participant este valid daca:
1/ Poate fi identificat pe toata perioada de desfasurare a concursului dupa date de identificare furnizate la
creearea contului ( Nume, Prenume, Email, Telefon)
2/Respecta conditiile participarii in concurs confrom sectiunii 4 “Conditii de participare la concurs”
3/ S-a inscris in promotie conform sectiunii 5 „Mecanismul de participare”;
4/ Detine dreptul intelectual pentru toate inscrierile din probele:
5/ Nu si-a insusit punctajele disponibile in competitie prin alte modalitati decat cele exprimate clar in
Sectiunea 5.1
6/ Trimite, la cerere in termen de maxim 2 zile lucratoare de la data contactarii telefonice, la adresa de e-mail
indicata in urma contactarii telefonice copia buletinului sau a cartii de identitate;
Afisarea clasementului se va face pe 28 noiembrie 2016, dupa ce toate inscrierile ce necesita moderare vor
fi evaluate.
Clasamentul general si Clasamentele Beauty, Business si Social ordoneaza participantii in functie de numarul
punctelor obtinute in joc. In situatia in care 2 participanti au acelasi numar de puncte vor fi afisati in
clasament in ordine alfabetica, insa vor avea aceeasi sansa la premii.
Contestatiile se vor primi pana la data de 02 decembrie 2016.

IV. In situatia in care nu exista proba de baraj, validarea castigatorilor se va face pana la data de 06
decembrie 2016
V. In situatia in care un participant se afla printre primele 3 locuri in multiple clasamente, acesta va
putea alege un singur premiu pentru care este eligibil, fiind exclus automat din celelalte
clasamente.
Validarea castigatorilor se va face in urmatoarea ordine:
13. Validarea castigatorului Marelui premiu
14. Validarea castigatorului Premiului 1 Business
15. Validarea castigatorului Premiului 1 Beauty
16. Validarea castigatorului Premiului 1 Social
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Validarea castigatorului Premiului 2 Business
Validarea castigatorului Premiului 2 Beauty
Validarea castigatorului Premiului 2 Social
Validarea castigatorului Premiului 3 Business
Validarea castigatorului Premiului 3 Beauty
Validarea castigatorului Premiului 3 Social
Validarea castigatorilor Premiilor Slumber Party
Valicarea castigatorilor Premiilor Kit de Make-up

VI. In situatia in care exista proba de baraj (2 sau mai multi participanti se afla in topul clasamentului cu
acelasi numar de puncte si sunt eligibili pentru a castiga premii), validarea castigatorilor se va face
dupa ce se va desfasura probele suplimentare de baraj. Probele de baraj se vor desfasura in
perioada 04 decembrie -18 decembrie si vor fi anuntate de catre organizator cu cel putin o zi
inainte de desfasurarea lor.
Desfasurarea probelor de baraj se va face in urmatoarea ordine
5. Proba de Baraj pentru Marele Premiu
6. Proba de Baraj pentru Categoria Business
7. Proba de Baraj pentru Categoria Beauty
8. Proba de Baraj pentru Categoria Social
Orice participant care este eligibil pentru a participa la mai multe probe de baraj, acesta are dreptul sa
participe, insa poate castiga un singur premiu. In cazul in care, in urma probelor de baraj, un participant este
eligibil pentru mai multe premii, acesta va trebui sa isi aleaga unul singur, in termen de 2 zile lucratoare de la
data la care este notificat de catre organizator in acest sens.
Validarea castigatorilor se va face pe baza cartii de identitate ( Nume, Prenume, Adresa, Seria si Numar de
Buletin, CNP)
Validarea castigatorilor si/sau anuntarea probelor de baraj se va face de catre organizator prin contactarea
telefonica a participantilor, la numarul de telefon mobil furnizat in site-ul JocurileFrumusetii.ro.
Organizatorul nu este obligat sa acorde premiul in cazul in care nici unul dintre castigatori sau rezerve nu isi
indeplinesc criteriile de validare (daca persoanele castigatoare nu raspund la telefon sau pe e-mail, timp de 2
zile pentru confirmarea clasamentului final, daca persoanele castigatoare nu pot prezenta un act de identitate
valid etc) .

7.3. Livrarea premiilor
Premiile vor fi livrate in cel mult 30 de zile de la validarea finala a castigatorilor. In cazul in care, din motive
care nu depind de organizator, premiile nu sunt disponibile in termenul stipulat, castigatorii vor fi anuntati
despre data la care pot intra in posesia premiului.
Castigatorii premiilor vor fi contactati telefonic de catre Organizator, la numarul furnizat in site-ul
www.jocurilefrumusetii.ro, pentru a stabili datele livrarii premiului.
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Restul prevederilor regulamentului (legalizat cu numarul 1890 de catre Notar Public Nica Oana-Raluca la data de
10.10.2016) raman neschimbate.

Regulamentul campaniei promotionale

„Jocurile Frumusetii By Avon”
SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
Campania promotionala „ Jocurile Frumusetii By Avon” (denumita in cele ce urmeaza „Promotie”)
este organizat de S.C. AVON COSMETICS (ROMANIA) S.R.L. (denumita in prezenta
„Organizatorul”), cu sediul in Bucuresti, str. Dinu Vintila, nr. 11, sector 2, inmatriculata la
Registrul Comertului sub numarul J40/6838/1997, avand C.U.I AR 9738657.
Participantii la Concurs sunt obligati sa respecte toti termenii si conditiile Regulamentului, potrivit
celor mentionate mai jos.
Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania, pe
pagina site-ul www.jocurilefrumusetii.ro, fiind disponibil in mod gratuit oricarei persoane
interesate in perioada 10 octombrie 2016 – 9 noiembrie 2016. (inclusiv).
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament, urmand ca aceste
modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari pe
www.jocurilefrumusetii.ro.
SECTIUNEA 2. ARIA GEOGRAFICA DE DESFASURARE A CONCURSULUI
Promotia este organizata online si se desfasoara pe teritoriul Romaniei pe site-ul detinut de
compania AVON COSMETICS (ROMANIA) S.R.L.: www.jocurilefrumusetii.ro, in perioada 10
octombrie – 9 noiembrie 2016 inclusiv, (inclusiv).

SECTIUNEA 3. DURATA CONCURSULUI
Campania se deruleaza in perioada 10 octombrie – 9 noiembrie 2016, ora 23:59:59 (inclusiv) si
se va derula zilnic in intervalul orar 00:00:00 – 23:59:59, cu respectarea datelor prevazute in
prezentul Regulament.
Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate cu privire la raspunsurile inscrise dupa 9
noiembrie, ora 23:59:59, cu exceptia cazului in care o astfel de continuare ar avea loc ca rezultat
al unui act aditional la prezentul regulament, adus la cunostiinta publicului prin modalitatile
prevazute la Sectiunea 1 de mai sus.
SECTIUNEA 4. CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS
In cadrul Promotiei pot participa doar cetatenii romani, cu varsta peste 16 ani
(impliniti in anul 2016), care au domiciliul sau resedinta in Romania pe toata perioada
de desfasurare a Concursului si pe perioada de revendicare a premiului castigat si care
nu au fost pana la data inceperii concursului (10 octombrie 2016) inregistrati ca
Reprezentanti Avon.
Conditii de eligibilitate
O persoana este declarata eligibila pentru a castiga premii in competitia JocurileFrumusetii.ro,
daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
10/26

k.
l.
m.
n.

Varsta peste 16 ani (imipliniti pe parcursul anului 2016)*
Are domiciliul sau resedinta in Romania pe toata perioada de desfasurare a concursului
Nu a fost niciodata inscris ca Reprezentant Avon pana la data de 10 octombrie 2016
Respecta conditiile mecanismului concursului Jocurile Frumusetii si parcurge probele
disponibile pe www.jocurilefrumusetii.ro
*In cazul in care castigatorul marelui premiu, Autoturismul Marca Fiat 500, nu are varsta
legala de a detine permis de conducere ( 18 ani), la inmanarea premiului, acesta trebuie sa
fie insotit de un tutore legal.
Numele si Prenumele declarate in creearea contului vor fi afisate public in sectiunea
topuri/Clasament si in pagina Slumber Party, in cazul in care participantul parcurge
proba 15.
Organizatorul competitiei, agentiile partenere si celelalte companii implicate in organizarea si
derularea concursului, precum si rudele acestora ( Copii, parinti, sot/sotie, rude de gradul 1 si
2) nu au dreptul sa participe la aceasta competitie.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Conditii de participare in
www.jocurilefrumusetii.ro

cadrul

campaniei

online

desfasurate

pe

website-ul

Pentru a se inscrie in Campanie fiecare Participant trebuie:
- sa acceseze site-ul www.Jocurilefrumusetii.ro,
- sa isi creeze cont, completand formularul de date personale:
- Prenume (camp obligatoriu)
- Nume (camp obligatoriu)
- Email (camp obligatoriu)
- Telefon mobil (camp obligatoriu)
- Bifa de acord cu regulamentul campaniei (camp obligatoriu)
- Bifa de acord cu comunicari viitoare de marketing
- Parola (camp obligatoriu)
- Confirmare parola (camp obligatoriu)
Pentru situatia in care participantul are deja cont, acesta trebuie sa se logheze (inregistreze) cu
adresa de email inscrisa in momentul in care si-a creat contul si parola aleasa atunci cand si-a
creat pentru prima data contul.
- sa parcurga probele disponibile in sectiunea „Harta probelor”.
Un participant poate avea un singur cont de utilizator cu care participa.
Un participant poate castiga un singur premiu in cadrul acestui concurs.
Participantii la campanie isi asuma pe deplin raspunderea pentru datele inscrise pe pagina
www.jocurilefrumusetii.ro.
Datele inscrise in campurile “Nume” si „Prenume” vor fi facute publice in pagina Topuri/
Clasament
Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu
atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de Participanti fiind in
sarcina exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un
Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului
de telefon incorecte/incomplete sau refuzul premiilor oferite.
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Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate de catre Participant
Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de
participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora.

In cazul in care, in urma verificarilor desfasurate de catre Organizator, rezulta ca
procesul de participare a fost fraudat sau imaginea Organizatorului a fost denigrata
prin fapta directa sau indirecta a participantului, Organizatorul isi rezerva dreptul de a
retrage participantilor premiile obtinute ca rezultat al activitatii lor si/sau sa
restrictioneze participarea la Concurs pana la incheierea acestuia.

SECTIUNEA 5.1. MECANISMUL DE ACORDARE A PUNCTELOR
Fiecare proba din concurs, daca este indeplinita corect, genereaza un anumit punctaj pe
categoriile Beauty, Social si/sau Business.
Pentru fiecare proba pentru care optiunea Share este disponibila, participantul primeste in plus
puncte pentru categoria Social, (numarul punctelor este specificat la fiecare proba in parte), daca
distribuie pe pagina lui personala de Facebook informatia aferenta fiecarei probe.
Fiecare participant primeste 25 de puncte Social pentru fiecare utilizator nou inscris, care a
folosit codul de recomandare al participantului. Codul de recomandare se gaseste in pagina de
profil si este unic pentru fiecare participant. Participantul poate invita prieteni fie apasand
butonul “Recomanda”, fie distribuind codul de recomandare in cercul lui de prieteni. Punctele vor
fi acordate de fiecare data cand un utilizator va folosi in formularul de creeare cont, codul de
recomandare, in campul “Cod invitatie”. Se vor primi puncte pentru maximum 20 de persoane ce
vor introduce codul in campul “ Cod invitatie”.
Toate punctele castigate prin efectuarea probelor, prin Share si prin recomandare se
contorizeaza intr-un clasament general.
Mecanismul de acordare a punctelor pentru fiecare proba in parte:
Organizatorul isi rezerva dreptul sa decida momentul din competitie in care anumite
probe vor fi deblocate si disponibile pentru rezolvare de catre participanti.
Proba 1. Hot or Not
Participantul trebuie sa decida care dintre cele 20 de poze contin imagini cu colectii vestimentare
ce au fost pe podium in anul 2016 si care nu. Alegerea se va face prin apasarea sagetii verzi (
dreapta) pentru colectii in trend, si prin sageata rosie ( stanga) pentru colectii vechi.
Punctajul oferit este de 60 puncte Beauty (3 puncte pentru fiecare poza aleasa corect)
Participantul poate sa beneficieze de inca 10 puncte Social, daca va apasa pe butonul Share de la
sfarsitul probei si va distribui imaginea concursului pe pagina lui de Facebook.
Participantul nu poate sa refaca proba. Raspunsurile pot fi inscrise o singura data si nu pot fi
schimbate.

Proba 2. Nuantele tale
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Participantul trebuie sa aleaga cate un nume pentru trei nuante de ruj disponibile. Alegerea
numelui se va face prin selectarea unui adjectiv din coloana 1 si a unui substantive din coloana 2,
in spatiile numerotate cu 1, 2 si 3.
Punctajul oferit este de 75 de puncte Beauty
Participantul poate sa beneficieze de inca 10 puncte Social, daca va apasa pe butonul Share de la
sfarsitul probei si va distribui imaginea concursului pe pagina lui de Facebook.
Participantul nu poate sa refaca proba. Raspunsurile pot fi inscrise o singura data si nu pot fi
schimbate.
Proba 3 Skin Care Expert
Participantul va alege una dintre situatiile disponibile: Puncte Negre, Pete Post Acnee, Ten Gras.
Participantul va trebui sa ordoneze pasii corecti de ingrijire pentru situatia aleasa. Stabilirea
pasilor corecti se va face prin asezarea produselor disponibile in ordinea folosirii lor, in pozitiile 1,
2,3,4,5 ( 1 fiind produsul ce se foloseste primul, 5 fiind produsul ce se foloseste ultimul in ritualul
de ingrijire)
Odata ce a trimis raspunsurile, participantul nu poate alege alta situatie.
Punctajul maxim care poate fi obtinut este de de 75 de puncte Beauty (15 puncte pentru fiecare
produs asezat in locul corect). Daca participantul nu aseaza corect niciun produs, va primi 0
puncte.
Participantul poate sa beneficieze de inca 10 puncte Social, daca va apasa pe butonul Share de la
sfarsitul probei si va distribui imaginea concursului pe pagina lui de Facebook.
Participantul nu poate sa refaca proba. Raspunsurile pot fi inscrise o singura data si nu pot fi
schimbate.

Proba 4 Treasure Hunt
Participantul trebuie sa completeze in campul destinat, cuvantul ce lipseste din propozitia
exprimata in cadrul probei.
Punctajul oferit este de 30 de puncte Beauty si 40 de puncte Social pentru un raspuns corect.
Daca raspunsul inscris nu este corect, participantul primeste 0 puncte.
Participantul poate sa beneficieze de inca 10 puncte Social, daca va apasa pe butonul Share de la
sfarsitul probei si va distribui imaginea concursului pe pagina lui de Facebook.
Participantul nu poate sa refaca proba. Raspunsul poate fi inscris o singura data si nu pot fi
schimbat.

Proba 5 WhatsApp
Participantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele actiuni concomitent
1) Sa introduca numarul de telefon 0755097450 in agenda contactelor din telefonul personal
2) Sa spuna “Prezent” intr-o convorbire deschisa cu numarul de telefon 0755097450, prin
aplicatia Whatsapp
3) Sa confirme pe site-ul jocurilefrumusetii.ro, in cadrul probei 5, numarul de telefon la care
poate fi contactat prin Whatsapp.
Numarul de telefon al participantului confirmat in site-ul JocurileFrumusetii.ro si cel la care poate
fi contactat prin aplicatia Whatsapp trebuie sa fie acelasi. Odata confirmat, numarul de telefon nu
poate fi schimbat.
Punctajul oferit este de 50 de puncte Social si 10 puncte Business, care vor fi inregistrate dupa
ce un moderator al concursului “Jocurile Frumusetii” va confirma ca toate procedurile ale probei 5
au fost indeplinite corect.
Proba 5.1 Explore 1
Proba va fi deblocata dupa ce participantul a finalizat proba 5, primind punctele aferente probei,
dupa moderare.
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Participantul trebuie sa inscrie in site-ul Jocurilefrumusetii.ro, in campul destinat din proba 5.1
Explore, raspunsul la intrebarea saptamanii 1, care va fi comunicata de catre organizator prin
intermediul aplicatiei WhatsApp, la numarul de telefon inscris in proba 5.
Punctajul oferit este de 20 de puncte Business pentru un raspuns corect. Daca raspunsul inscris
nu este corect, participantul primeste 0 puncte.
Participantul poate sa beneficieze de inca 10 puncte Social, daca va apasa pe butonul Share de la
sfarsitul probei si va distribui imaginea concursului pe pagina lui de Facebook.
Participantul nu poate sa refaca proba. Raspunsul poate fi inscris o singura data si nu pot fi
schimbat.
Proba 5.2 Explore 2
Proba va fi deblocata dupa ce participantul a finalizat proba 5, primind punctele aferente probei,
dupa moderare.
Participantul trebuie sa inscrie in site-ul Jocurilefrumusetii.ro, in campul destinat din proba 5.2
Explore 2, raspunsul la intrebarea saptamanii 2, care va fi comunicata de catre organizator prin
intermediul aplicatiei WhatsApp, la numarul de telefon inscris in proba 5.
Punctajul oferit este de 20 de puncte Business pentru un raspuns corect. Daca raspunsul inscris
nu este corect, participantul primeste 0 puncte.
Participantul poate sa beneficieze de inca 10 puncte Social, daca va apasa pe butonul Share de la
sfarsitul probei si va distribui imaginea concursului pe pagina lui de Facebook.
Participantul nu poate sa refaca proba. Raspunsul poate fi inscris o singura data si nu pot fi
schimbat.
Proba 5.3 Explore 3
Proba va fi deblocata dupa ce participantul a finalizat proba 5, primind punctele aferente probei,
dupa moderare.
Participantul trebuie sa inscrie in site-ul Jocurilefrumusetii.ro, in campul destinat din proba 5.3
Explore 3, raspunsul la intrebarea saptamanii 3, care va fi comunicata de catre organizator prin
intermediul aplicatiei WhatsApp, la numarul de telefon inscris in proba 5.
Punctajul oferit este de 20 de puncte Business pentru un raspuns corect. Daca raspunsul inscris
nu este corect, participantul primeste 0 puncte.
Participantul poate sa beneficieze de inca 10 puncte Social, daca va apasa pe butonul Share de la
sfarsitul probei si va distribui imaginea concursului pe pagina lui de Facebook.
Participantul nu poate sa refaca proba. Raspunsul poate fi inscris o singura data si nu pot fi
schimbat.
Proba 5.4 Explore 4
Proba va fi deblocata dupa ce participantul a finalizat proba 5, primind punctele aferente probei,
dupa moderare.
Participantul trebuie sa inscrie in site-ul Jocurilefrumusetii.ro, in campul destinat din proba 5.4
Explore 4, raspunsul la intrebarea saptamanii 4, care va fi comunicata de catre organizator prin
intermediul aplicatiei WhatsApp, la numarul de telefon inscris in proba 5.
Punctajul oferit este de 20 de puncte Business pentru un raspuns corect. Daca raspunsul inscris
nu este corect, participantul primeste 0 puncte.
Participantul poate sa beneficieze de inca 10 puncte Social, daca va apasa pe butonul Share de la
sfarsitul probei si va distribui imaginea concursului pe pagina lui de Facebook.
Participantul nu poate sa refaca proba. Raspunsul poate fi inscris o singura data si nu pot fi
schimbat.

Proba 6 Articol
Participantul trebuie sa completeze in spatiul destinat din cadrul Probei 6, un subiect despre care
sa scrie Radu F. Constantinescu intr-un articol.
Propozitia inscrisa trebuie sa fi inteligibila, sa aiba sens, sa nu contina injurii sau calomnii la
adresa Organizatorului sau a lui Radu F Constantinescu, sau orice ar putea leza imaginea celor
implicati in acest concurs.
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Punctajul oferit este de 50 de puncte Social, 50 de puncte Business.
Se vor acorda inca 50 de puncte Business pentru participantul a carui propunere va fi aleasa de
Radu F Constantinescu ca tema pentru un articol pe schimbalumeaprinfrumusete.avon.ro.
Punctele se vor acorda la finalul competitiei (10 noiembrie).
In cazul in care mai multi participanti au inscris acelasi subiect ce a fost desemnat castigator, toti
cei care au propus acest subiect vor primi 50 de puncte business.
Participantul/participantii ce beneficiaza de cele 50 de puncte suplimentare sunt de accord pentru
ca subiectul propus sa fie folosit ca tema pentru articol, fara nicio pretentie materiala sau de alta
natura.
Organizatorul isi rezerva dreptul sa retraga punctele aferente acestei probe daca la finalul
concursului se adevereste ca inscrierea nu respecta cerintele exprimate in regulament.
Participantul poate sa beneficieze de inca 10 puncte Social, daca va apasa pe butonul Share de la
sfarsitul probei si va distribui imaginea concursului pe pagina lui de Facebook.
Participantul nu poate sa refaca proba. Raspunsul poate fi inscris o singura data si nu pot fi
schimbat.
Proba 7 . Instagram.
Participantul trebuie sa respecte urmatorii pasi
1. Sa incarce pe pagina personala de instagram 3 poze care suprind frumusetea in jurul lui
2. Sa mentioneze in descrierea fiecarei poze Hashtag-ul „#Jocurilefrumusetii”
3. Sa incarce in site-ul „JocurileFrumusetii”, in spatiile destinate din cadrul probei 7, link-ul
catre fiecare dintre cele 3 poze incarcate pentru concurs
4. Participantul trebuie sa detina proprietatea intelectuala a pozelor inscrise in competitie.
Punctajul oferit este de 60 de puncte Social, pentru 3 link-uri inscrise corect. care vor fi
inregistrate dupa ce un moderator al concursului “Jocurile Frumusetii” va confirma ca toate
procedurile ale probei 7 au fost indeplinite corect.
Avon isi rezerva dreptul sa retraga punctele aferente acestei probe daca la finalul concursului se
adevereste ca inscrierea nu respecta cerintele exprimate in regulament.
Participantul poate sa beneficieze de inca 10 puncte Social, daca va apasa pe butonul Share de la
sfarsitul probei si va distribui imaginea concursului pe pagina lui de Facebook.
Participantul nu poate sa refaca proba. Link-urile pot fi inscrise o singura data si nu pot fi
schimbate.
Proba 7.1 Instagram Avon
Participantul trebuie sa respecte urmatorii pasi
1. Sa incarce pe pagina personala de instagram 3 poze care contin produse Avon
2. Sa mentioneze in descrierea fiecarei poze Hashtag-ul „Jocurilefrumusetii”
3. Sa incarce in site-ul „JocurileFrumusetii”, in spatiile destinate din cadrul probei 7.1, link-ul
catre fiecare dintre cele 3 poze incarcate pentru concurs
4. Participantul trebuie sa detina proprietatea intelectuala a pozelor inscrise in competitie.
Punctajul oferit este de 30 de puncte Beauty, 60 de puncte Social si 30 de puncte Business,
pentru 3 link-uri inscrise corect. care vor fi inregistrate dupa ce un moderator al concursului
“Jocurile Frumusetii” va confirma ca toate procedurile ale probei 7.1 au fost indeplinite corect.
Avon isi rezerva dreptul sa retraga punctele aferente acestei probe daca la finalul concursului se
adevereste ca inscrierea nu respecta cerintele exprimate in regulament.
Participantul poate sa beneficieze de inca 10 puncte Social, daca va apasa pe butonul Share de la
sfarsitul probei si va distribui imaginea concursului pe pagina lui de Facebook.
Participantul nu poate sa refaca proba. Link-urile pot fi inscrise o singura data si nu pot fi
schimbate.
Proba 8 E bine sa faci bine in jur
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Participantul trebuie sa distribuie pe pagina lui personala de Facebook una dintre cele 3 imagini
disponibile in cadrul probei 8.
Participantul poate alege o singura imagine si va putea primi puncte pentru o singura distribuire
Punctajul oferit este de 100 puncte Social.

Proba 8.1 Produsele Roz
Proba 8.1 va fi deblocata in momentul in care participantul va finaliza proba 8 si va primi
punctele aferente.
Participantul trebuie sa introduca in campul destinat din cadrul probei 8.1 codul ce se gaseste
lipit pe ambalajul produselor participante in Campaniile Sociale Avon.
Participantul poate comanda un produs Roz ce face parte din campaniile sociale din Brosura Avon
printr-un Reprezentant Avon, sau de pe site-ul www.avon.ro, sectiunea Produse Campanii
Sociale.
!Atentie: Produsele Ruj cu Bunatate 3D Plumping Bitten, Ruj Cu Daruire True Color Perfectly
Matte Ideal Liliac si Rujul cu Optimism Ultra Color Indulgence Hibiscus nu beneficiaza de cod,
asadar nu vor fi valabile pentru inscriere.
!Atentie: Procesul de comanda si livrare poate dura pana la 5 zile. Organizatorul nu este
responsabil in situatia in care, din cauza timpului de procesare si livrare a comenzii, Participantul
nu intra la timp in posesia produselor pentru a inscrie codul.
Punctajul oferit este de 100 de puncte Beauty, 50 de puncte Social si 100 de puncte Business
Proba 9 Avon Quizz
Participantul trebuie sa raspunda corect la intrebarile despre Avon, alegand una dintre cele 3
variante de raspuns.
Punctajul maxim care poate fi obtinut este de 100 de puncte beauty si 100 de puncte business.
Fiecare raspuns corect valreaza 5 Puncte Beauty si 5 Puncte Business.
Participantul poate sa beneficieze de inca 10 puncte Social, daca va apasa pe butonul Share de la
sfarsitul probei si va distribui imaginea concursului pe pagina lui de Facebook.
Participantul nu poate sa refaca proba. Raspunsurile poate fi inscrise o singura data si nu pot fi
schimbate.
Proba 10 Cunoaste Reprezentantii
Participantul trebuie sa raspunda corect la intrebarile despre Reprezentantii AVON, alegand una
dintre cele 3 variante de raspuns.
Punctajul maxim care poate fi obtinut este de 60 de puncte beauty si 120 de puncte business.
Fiecare raspuns corect valreaza 12 Puncte Beauty si 24 Puncte Business.
Participantul poate sa beneficieze de inca 10 puncte Social, daca va apasa pe butonul Share de la
sfarsitul probei si va distribui imaginea concursului pe pagina lui de Facebook.
Participantul nu poate sa refaca proba. Raspunsurile poate fi inscrise o singura data si nu pot fi
schimbate.
Proba 11 Oameni care schimba lumea
Participantul trebuie
-sa aleaga unul dintre cele 4 mesaje disponibile,
- sa completeze un mesaj personalizat pentru o persoana pe care o apreciaza
- Sa completeze numele persoanei
- Sa distribuie pe pagina personala de facebook mesajele.
Punctajul oferit este de 100 de puncte Social si 50 de puncte Beauty.
Participantul nu poate sa refaca proba. Raspunsul poate fi inscris o singura data si nu poate fi
schimbat.
Proba 12 Impartaseste
Participantul trebuie sa
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Isi creeze cont sau sa se logheze in contul existent de pe www.avon.ro
Sa lase un review pentru un produs. Review-ul trebuie sa se supuna regulilor de pe
avon.ro pentru a fi aprobat
- Sa completeze in spatiul destinat link-ul produsului pentru care a inscris review-ul si
adresa de mail pe care a folosit-o la inregistrarea in contul Avon
Punctajul care poate fi obtinut este de 150 puncte Beauty, 50 puncte Social, 100 puncte
Business, daca inregistrarea participantului respecta cerintele probei si este validata de catre
moderator.
Participantul poate sa beneficieze de inca 10 puncte Social, daca va apasa pe butonul Share de la
sfarsitul probei si va distribui imaginea concursului pe pagina lui de Facebook.
Participantul nu poate sa refaca proba. Raspunsul poate fi inscris o singura data si nu poate fi
schimbat.
Proba 13 Reprodu Machiajul
Participantul trebuie sa
- Urmareasca tutorialul de machiaj: Despre frumusete by Avon : Machiajul de Festival
- Sa reproduca machiajul executat de Roxana Minea
- Sa urce in spatiul destinat din proba 13 Linkurile catre o galerie/ Poza de Facebook, un
Gif si un Video de pe Youtube in care sa demonstreze felul in care participantul a reprodus
machiajul.
Reproducerea machiajului trebuie sa fie executata corect, pentru a putea fi aprobata de catre
moderator.
Participantul trebuie sa inscrie linkurile catre toate cele 3 materiale pentru a incheia proba.
Participantul trebuie sa detina proprietatea intelectuala a materialelor pe care le inscrie in
aceasta proba.
Punctajul maxim care poate fi obtinut este de 200 puncte Beauty si 50 puncte Social, daca
inregistrarea participantului respecta cerintele probei si este validata de catre moderator.
Punctajul oferit este:
- 40 de puncte Beauty pentru galeria de Facebook
- 60 de puncte Beauty pentru Gif
- 100 de puncte Beauty pentru video
- 50 de puncte social daca au fost inscrise link-uri pentru toate cele 3 optiuni: Facebook, Gif
si video
Participantul poate sa beneficieze de inca 50 puncte Social, daca va apasa pe butonul Share de la
sfarsitul probei si va distribui imaginea concursului pe pagina lui de Facebook.
Participantul nu poate sa refaca proba. Raspunsurile poate fi inscrise o singura data si nu pot fi
schimbate.
Proba 14 Business in frumusete
Participantul trebuie sa parcurga un chestionar cu diverse situatii din viata Reprezentantilor si
Liderilor Avon. Participantul primeste 15 puncte Business pentru fiecare raspuns care corespunde
cu raspunsul dat de majoritatea Reprezentantilor Avon ( intervievati) la fiecare intrebare.
Punctajul maxim care se poate obtine este de 225 de puncte business. Daca niciun raspuns oferit
de participant nu corespunde cu raspunsul majoritatii Reprezentantilor Avon, participantul va
primi 0 puncte.
Participantul poate sa beneficieze de inca 10 puncte Social, daca va apasa pe butonul Share de la
sfarsitul probei si va distribui imaginea concursului pe pagina lui de Facebook.
Participantul nu poate sa refaca proba. Raspunsurile poate fi inscrise o singura data si nu pot fi
schimbate.
Proba 14.1 Devino Reprezentant
Participantul trebuie sa indeplineasca urmatorii pasi
1. Sa se inregistreze ca Reprezentant Avon si sa intre in programul Avon Junior
2. Sa primeasca Numar de Reprezentant Avon / Numar de marca ( acesta este oferit de
catre Avon la finalizarea procedurilor de inscriere)
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3. Sa introduca Numarul de Reprezentant in spatiul destinat din cadrul Probei 14.
Participantul poate Deveni Reprezentant in 2 feluri:
a) Completeaza
formularul
disponibil
aici
http://devinoreprezentant.jocurilefrumusetii.ro/ si este sunat de catre un Lider Avon pentru a
continua procedurile de inscriere
b) Apeleaza la un Lider Avon din cercul lui de prieteni si continua procedurile de inscriere
Atentie! Procedurile Avon pentru inscrierea Reprezentantilor pot dura aproape 5 zile.
Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea in cazul in care Participantul a inscris cererea de
inscriere aproape de data incheierii concursului, si nu a reusit sa finalizeze procedurile in timp util
pentru a inscrie numarul de Reprezentant
Pentru ca inscrierea sa fie validata, datele personale folosite pentru creearea contului trebuie sa
coincida cu datele completate in fisa de Reprezentant, in cadrul procesului de inscriere.
Participantii pot fi eligibili pentru a primi puncte doar daca nu au mai fost inregistrati ca
Reprezentanti Avon inainte de 10 octombrie 2016.

Proba 15 Slumber Party
Participantul trebuie sa
- Organizeze o petrecere cu prietenii sai ( minimum 2 prieteni)
- Sa aiba minim 2 produse Avon parte din accesoriile de petrecere
- Sa faca dovada petrecerii urcand 3 poze in spatiul destinat din proba 15
Pozele vor fi publice si disponibile pentru votare in pagina „Slumber Party”
Organizatorul va invalida inscrierile care nu respecta conditiile:
- In imagini trebuie sa apara cel putin 3 persoane ( cu tot cu participant)
- Imaginile trebuie sa contina 2 produse Avon clar vizibile
Punctajul maxim care se poate obtine este de 150 punte Beauty si 150 Puncte Social, daca
inregistrarea participantului respecta cerintele probei si este validata de catre moderator.
Participantul poate sa beneficieze de inca 10 puncte Social, daca va apasa pe butonul Share de la
sfarsitul probei si va distribui imaginea concursului pe pagina lui de Facebook.
Participantul nu poate sa refaca proba. Raspunsurile poate fi inscrise o singura data si nu pot fi
schimbate.
Proba 16 Tur Virtual
Participantul trebuie sa exploreze imaginile 360 din cadrul probei 17 si sa gaseasca intr-una din
incaperi continuarea propozitiei „ Fericirea este atunci.........”
Participantul trebuie sa introduca exact cuvintele care lipsesc din propozitie, asa cum sunt scrise
in incaperea in care se afla indiciul.
Punctajul oferit este de 50 de puncte Beauty,50 de puncte Social si 50 de puncte Business.
Participantul poate sa beneficieze de inca 10 puncte Social, daca va apasa pe butonul Share de la
sfarsitul probei si va distribui imaginea concursului pe pagina lui de Facebook.
Participantul nu poate sa refaca proba. Raspunsul poate fi inscris o singura data si nu pot fi
schimbat
Proba 16.1 Viziteaza sediul Avon
Participantul trebuie sa
- Se programeze prin formularul disponibil in proba 16.1 la unul dintre Sediile de zona Avon
disponibile, intr-unul dintre intervalele orare disponibile
- Sa isi onoreze vizita la sediu in intervalul programat si sa primeasca codul unic ce i-a fost
generat in momentul programarii.
- Sa introduca in spatiul destinat din proba 16.1 codul primit pe parcursul vizitei la sediu.
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Fiecarui participant i se va genera un cod unic in momentul programarii, pe care trebuie sa il
ridice personal de la sediul de zona la care s-a programat. In cazul in care participantul nu poate
respecta programarea, are datoria de a intra in contact cu Directorul de Zona si de a stabili
impreuna, daca este posibil, o alta varianta de a intra in posesia codului.
Directorul de Zona Avon nu este obligat sa inmaneze codul participantului daca acesta nu a
respectat programarea sau daca participantul are un comportament indecent, lipsit de respect,
ce denigreaza imaginea organizatorului sau a Directorului de Zona Avon
Punctajul oferit este de 200 de puncte Beauty,50 de puncte Social si 200 de puncte Business, in
cazul in care cerintele probei sunt indeplinite corect
Participantul poate sa beneficieze de inca 10 puncte Social, daca va apasa pe butonul Share de la
sfarsitul probei si va distribui imaginea concursului pe pagina lui de Facebook.
Participantul nu va putea repeta vizita la sediu. Punctajul este oferit o singura data.
Proba 17 Test de personalitate
Participantul trebuie sa parcurga intrebarile disponibile in proba 17. Fiecare intrebare are 3
variante de raspuns, iar participantul trebuie sa aleaa una dintre ele.
Punctajul maxim disponibil pentru aceasta proba este de 150 de puncte, care se imparte intre
dimensiunile Beauty, Social si Business, in functie de raspunsurile alese de catre participant.
Fiecare raspuns valoreaza 10 puncte alocate pe una dintre categoriile Beauty, Social sau
Business.
Participantul poate sa beneficieze de inca 10 puncte Social, daca va apasa pe butonul Share de la
sfarsitul probei si va distribui imaginea concursului pe pagina lui de Facebook.
Participantul nu poate sa refaca proba. Raspunsurile poate fi inscrise o singura data si nu pot fi
schimbate.

SECTIUNEA 6. DESCRIEREA PREMIILOR ACORDATE IN CADRUL PROMOTIEI
In cadrul acestei Promotii se vor oferi premii constand in
Marele Premiu
Autoturism FIAT 500 1.2 8V 69CP E6
Premiul 1 Business Laptop 2 in 1 ASUS TP501UA-DN021T cu
procesor
Intel®
Core™
i5-6200U
2.30GHz, Skylake™, 15.6", Full HD,
Touch-Screen, 4GB, 1TB, Intel® HD
Graphics, Microsoft Windows 10, Silver
Premiul 2 Business Tableta Samsung Galaxy Tab E T561,
9.6", Quad-Core 1.3 GHz, 1.5GB RAM,
8GB, 3G, Black

51056* lei
3299.99 lei

949.99 lei

Premiul 3 Business

Ceas Smartwatch Pebble 301WH, White

479,99 lei

Premiul 1 Beauty

Aparat foto DSLR Canon EOS 700D, 18MP
+ Obiectiv EF-S 18-135mm IS STM

3499 lei

Premiul 2 Beauty

Ondulator Babyliss Curl Secret C1200E,
230 grade, Functie ionica, 2 trepte de
temperatura
Si
Uscator de par BaByliss Pro Light 6610DE,
2100W, 3 Trepte temperatura, 3 Viteze,
Negru

749,84 lei
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Premiul 3 Beauty

Placa de indreptat parul BaByliss I-Pro
ST387E, Slim 24 mm, Wet&Dry, Placi
ceramice, Ionizare, 235 grade, Gri/Negru

269.00 lei

Premiul 1 Social

Telefon mobil Apple iPhone 6S, 64GB,
Rose Gold

3299.99 lei

Premiul 2 Social

Aparat
foto
digital
Nikon
COOLPIX
WATERPROOF W100, Backpack Kit, Yellow

799,99 lei

Premiul 3 Social

Casti audio tip DJ Marshall Major, White

499,99 lei

10
x
Premii Seturi formate din produse de make-up 187.05 lei/ set
Machiaj
Avon
3 X Premii Slumber Seturi formate din produse de ingrijire 247.64 lei / set
Party
Avon
*Pretul autoturismului este calculat la cursul de schimb valutar din data de 6 octombrie 2016.
1 Euro = 4.47 lei
Preturile produselor noncosmetice sunt stabilite conform pretului de vanzare din data de 6
octombrie 2016, din magazinul online EMAG.ro
Pretul produselor Avon este stabilit conform pretului de vanzare din Campania 14 2016 (
29.09.2016 – 19.10.2016), sau Campania 15 /2016 (20.10.2016 – 09.11.2017)

Setul Slumber Party contine:
Elixir de baie Caribbean Escape, Ulei hranitor Treasures of the Desert, Crema de maini Treasures
of the Dessert, Buretel Konjac, Masca de par cu caviar, Exfoliant pentru fata Perfectly Purifying,
Masca racoritoare pentru zona din jurul ochilor, Soufle hranitor pentru corp, Masca de fata cu
ciocolata, Unt de corp intens hidratant Treasures of the Desert, Gel crema iluminator, Lichid
emolient pentru unghii, maini si picioare.
Setul Make-up contine:
Baza pentru fardul de pleoape, Pudra pentru finisare, Creion contur lichid Superextend, Fard de
pleoape, Ruj Shine burst, Geanta pentru cosmetice, Set mini de pensule, Mascara Big and Daring
Valoarea comerciala totala a premiilor este de 67517.2 lei.
Castigatorii vor primi premiile expres prevazute in prezentul Regulament, sau unele
asemanatoare ca specificatii si valoare, in cazul in care cele prevazute in regulament nu sunt
disponibile. Castigatorii nu pot cere modificarea naturii, modelului, cantitatii, conditiilor si
modului de acordare al premiilor. In situatia in care un castigator refuza sa accepte premiul
castigat, respectivul premiu nu va fi inlocuit cu un alt premiu sau beneficiu si nici nu se va acorda
contravaloarea premiului in bani.

SECTIUNEA 7. METODOLOGIA DE ACORDARE, VALIDARE A CASTIGATORILOR SI
LIVRARE A PREMIILOR
7.1. Metodologia de acordare a premiilor
O persoana este declarata eligibila pentru a castiga premii in competitia JocurileFrumusetii.ro,
daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
o. Varsta peste 16 ani (impliniti pe parcursul anului 2016)*
p. Are domiciliul sau resedinta in Romania pe toata perioada de desfasurare a concursului
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q. Nu a fost niciodata inscris ca Reprezentant Avon pana la data de 10 octombrie 2016
r. Respecta conditiile mecanismului concursului Jocurile Frumusetii si parcurge probele
disponibile pe www.jocurilefrumusetii.ro
s. La momentul incheierii jocului, se afla in topul clasamentului (au cumulat cele mai multe
puncte)

XIII.

Participantul care se afla pe primul loc ( avand cele mai multe puncte) in clasamentul
general din www.JocurileFrumusetii.ro va fi desemnat castigator al marelui premiu,
daca respecta conditiile de eligibilitate.

XIV.

Participantul care se afla pe primul loc ( avand cele mai multe puncte) in clasamentul
Business din www.JocurileFrumusetii.ro va fi desemnat castigator al premiului 1
Business, daca respecta conditiile de eligibilitate.
Participantul care se afla Locul 2 in clasamentul Business din www.JocurileFrumusetii.ro va fi
desemnat castigator al premiului 2 Business, daca respecta conditiile de eligibilitate.
Participantul care se afla Locul 3 in clasamentul Business din www.JocurileFrumusetii.ro va fi
desemnat castigator al premiului 3 Business, daca respecta conditiile de eligibilitate.
XV. Participantul care se afla pe primul loc ( avand cele mai multe puncte) in clasamentul
Beauty din www.JocurileFrumusetii.ro va fi desemnat castigator al premiului 1 Beauty,
daca respecta conditiile de eligibilitate.
Participantul care se afla Locul 2 in clasamentul Beauty din www.JocurileFrumusetii.ro va fi
desemnat castigator al premiului 2 Beauty, daca respecta conditiile de eligibilitate.
Participantul care se afla Locul 3 in clasamentul Beauty din www.JocurileFrumusetii.ro va fi
desemnat castigator al premiului 3 Beauty, daca respecta conditiile de eligibilitate.
XVI.

Participantul care se afla pe primul loc ( avand cele mai multe puncte) in clasamentul
Social din www.JocurileFrumusetii.ro va fi desemnat castigator al premiului 1 Social,
daca respecta conditiile de eligibilitate.
Participantul care se afla Locul 2 in clasamentul Social din www.JocurileFrumusetii.ro va fi
desemnat castigator al premiului 2 Social, daca respecta conditiile de eligibilitate.
Participantul care se afla Locul 3 in clasamentul Social din www.JocurileFrumusetii.ro va fi
desemnat castigator al premiului 3 Social, daca respecta conditiile de eligibilitate.
Clasamentul general si Clasamentele Beauty, Business si Social ordoneaza participantii in functie
de numarul punctelor obtinute in joc. In situatia in care 2 participanti au acelasi numar de puncte
vor fi afisati in clasament in ordine alfabetica, insa vor avea aceeasi sansa la premii.
In cazul in care exista 2 concurenti au acelasi numar de puncte si se afla intr-una din
situatiile descrise in punctele 7.1.I, 7.1.II, 7.1.III, 7.1.IV, acordarea premiilor se va
face in urma indeplinirii de catre participanti a unor probe suplimentare de baraj, pe
care organizatorul le va comunica dupa data de 20 Noiembrie 2016.
Probele de baraj se vor desfasura in perioada 20 Noiembrie – 15 Decembrie 2016
In cazul in care exista concurenti au acelasi numar de puncte in toate situatiile
descrise in punctele 7.1.I, 7.1.II, 7.1.III, 7.1.IV, probele de baraj se vor desfasura
dupa cum urmeaza: Proba de baraj pentru premiul cel mare, apoi probele de baraj
pentru categoriile de Beauty, Social si Business.

Orice participant care este eligibil pentru a castiga premii la mai multe categorii, are dreptul de
a-si alege un singur premiu la una dintre categoriile preferate, din acel moment fiind exclus din
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clasamentele aferente celorlaltor categorii ( De exemplu. Daca un participant se afla pe locul 1 la
2 sau mai multe categorii, prin alegerea premiului de la Categoria Social, este eliminat din
clasamentele Business si Beauty)
XVII.

Participantii ce se afla pe primele 3 locuri in clasamentul Slumber party vor fi
desemnati castigatori a cate un kit de Rasfat cu produse Avon.
Clasamentul Slumber Party se stabilieste conform numarului de voturi a galeriilor
inscrise in proba 15.
In cazul in care exista egalitate in numarul de voturi, departajarea se va face dupa criteriul:
Puncte adunate in concursul Jocurile Frumusetii. Daca este egalitate si in numarul de puncte, un
juriu format din specialisti ai departamentului de Marketing Avon va stabili castigatorul/
castigatorii.
XVIII. 10 participantii care vor fi alesi de Roxana Minea impreuna cu un Juriu format din
specialisti de Marketing din echipa Avon, vor fi desemnati castigatori a cate un Kit de
Make-up format din produse Avon. Criteriile de jurizare sunt:
- Respectarea instructiunilor probei
- Reproducerea intocmai a machiajului de festival Avon
- Creativitate
- Executia machiajului
- Calitatea imaginilor inscrise

7.2. Validarea castigatorilor:
Un participant este valid daca:
1/ Poate fi identificat pe toata perioada de desfasurare a concursului dupa date de identificare
furnizate la creearea contului ( Nume, Prenume, Email, Telefon)
2/Respecta conditiile participarii in concurs confrom sectiunii 4 “Conditii de participare la concurs”
3/ S-a inscris in promotie conform sectiunii 5 „Mecanismul de participare”;
4/ Detine dreptul intelectual pentru toate inscrierile din probele:
5/ Nu si-a insusit punctajele disponibile in competitie prin alte modalitati decat cele exprimate
clar in Sectiunea 5.1
6/ Trimite, la cerere in termen de maxim 2 zile lucratoare de la data contactarii telefonice, la
adresa de e-mail indicata in urma contactarii telefonice copia buletinului sau a cartii de
identitate;
Afisarea clasementului se va face pe 14 noiembrie 2016, dupa ce toate inscrierile ce
necesita moderare vor fi evaluate.
Clasamentul general si Clasamentele Beauty, Business si Social ordoneaza participantii in functie
de numarul punctelor obtinute in joc. In situatia in care 2 participanti au acelasi numar de puncte
vor fi afisati in clasament in ordine alfabetica, insa vor avea aceeasi sansa la premii.
Contestatiile se vor primi pana la data de 18 noiembrie 2016.

VII.
VIII.
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In situatia in care nu exista proba de baraj, validarea castigatorilor se va face pana la
data de 22 noiembrie 2016
In situatia in care un participant se afla printre primele 3 locuri in multiple clasamente,
acesta va putea alege un singur premiu pentru care este eligibil, fiind exclus automat
din celelalte clasamente.

Validarea castigatorilor se va face in urmatoarea ordine:
25. Validarea castigatorului Marelui premiu
26. Validarea castigatorului Premiului 1 Business
27. Validarea castigatorului Premiului 1 Beauty
28. Validarea castigatorului Premiului 1 Social
29. Validarea castigatorului Premiului 2 Business
30. Validarea castigatorului Premiului 2 Beauty
31. Validarea castigatorului Premiului 2 Social
32. Validarea castigatorului Premiului 3 Business
33. Validarea castigatorului Premiului 3 Beauty
34. Validarea castigatorului Premiului 3 Social
35. Validarea castigatorilor Premiilor Slumber Party
36. Valicarea castigatorilor Premiilor Kit de Make-up
IX. In situatia in care exista proba de baraj (2 sau mai multi participanti se afla in topul
clasamentului cu acelasi numar de puncte si sunt eligibili pentru a castiga premii),
validarea castigatorilor se va face dupa ce se va desfasura probele suplimentare de
baraj. Probele de baraj se vor desfasura in perioada 20 noiembrie -15
decembrie si vor fi anuntate de catre organizator cu cel putin o zi inainte de
desfasurarea lor.
Desfasurarea probelor de baraj se va face in urmatoarea ordine
9. Proba de Baraj pentru Marele Premiu
10. Proba de Baraj pentru Categoria Business
11. Proba de Baraj pentru Categoria Beauty
12. Proba de Baraj pentru Categoria Social
Orice participant care este eligibil pentru a participa la mai multe probe de baraj, acesta are
dreptul sa participe, insa poate castiga un singur premiu. In cazul in care, in urma probelor de
baraj, un participant este eligibil pentru mai multe premii, acesta va trebui sa isi aleaga unul
singur, in termen de 2 zile lucratoare de la data la care este notificat de catre organizator in
acest sens.
Validarea castigatorilor se va face pe baza cartii de identitate ( Nume, Prenume, Adresa, Seria si
Numar de Buletin, CNP)
Validarea castigatorilor si/sau anuntarea probelor de baraj se va face de catre
organizator prin contactarea telefonica a participantilor, la numarul de telefon mobil
furnizat in site-ul JocurileFrumusetii.ro.

Organizatorul nu este obligat sa acorde premiul in cazul in care nici unul dintre castigatori sau
rezerve nu isi indeplinesc criteriile de validare (daca persoanele castigatoare nu raspund la telefon
sau pe e-mail, timp de 2 zile pentru confirmarea clasamentului final, daca persoanele castigatoare nu
pot prezenta un act de identitate valid etc) .
7.3. Livrarea premiilor
Premiile vor fi livrate in cel mult 30 de zile de la validarea finala a castigatorilor. In cazul in care,
din motive care nu depind de organizator, premiile nu sunt disponibile in termenul stipulat,
castigatorii vor fi anuntati despre data la care pot intra in posesia premiului.
Castigatorii premiilor vor fi contactati telefonic de catre Organizator, la numarul furnizat in site-ul
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www.jocurilefrumusetii.ro, pentru a stabili datele livrarii premiului.

SECTIUNEA 8. CONDITII DE VALIDARE
Pentru ca un consumator sa poata participa la aceasta Promotie, trebuie sa indeplineasca
cumulativ urmatoarele conditii:
A. Cerinte cu privire la consumator:
Sa indeplineasca conditiile de la Sectiunile 2, 3, 4, 5, 7 ale prezentului Regulament Oficial;
B. Elementele de identificare ale castigatorului sunt:
In faza participarii: datele personale completate in formularul de inscriere in Promotie si preluate
prin intermediul contului creat in site-ul www.jocurilefrumusetii.ro
In faza confirmarii premiilor: actul de identitate
Vor fi invalidati castigatorii in urmatoarele cazuri:
Ø Castigatorii nu respecta termenii si conditiile acestui Regulament;
Ø Csstigatorii nu respecta conditiile de validare enumerate in Regulament;
Ø Castigatorii nu pot fi contactati pentru validarea telefonica conform termenelor
mentionate in prezentul Regulament;
Ø Castigatorii refuza premiul;
Ø Participantul are sub 16 ani in data de 1 ianuarie 2017, conform verificarii efectuate de
reprezentantul Organizatorului in momentul contactarii telefonice;
Ø Participantul a fost inregistrat ca Reprezentant Avon inainte de data de 10 octombrie
2016
Ø Se dovedeste ca participantul a fraudat sistemul de acordare a punctelor
Validarea castigatorilor se face conform sectiunii 7.2 din prezentul Regulament Oficial.
SECTIUNEA 9. RASPUNDERE
Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea Concursului nu isi asuma
raspunderea pentru imposibilitatea participarii la Promotie datorita unor cauze care nu depind
direct de ei, cum ar fi defectiuni tehnice ale operatorilor de telefonie mobila sau internet.
Prin inscrierea in Concurs, participatii sunt de acord sa respecte Regulamentul Oficial, precum si
toate deciziile luate de Organizator si colaboratorii sai in toate aspectele legate de implementarea
Concursului.
Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru validitatea datelor personale furnizate de catre
participanti.
Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari
ce apar ulterior termenelor stabilite in prezentul Regulament Oficial sau ulterior incheierii
Concursului.
Pentru orice alte probleme intampinate de participant, acesta poate informa Organizatorul la
adresa de e-mail: repservice.ro@avon.com
Orice contestatie cu privire la modalitata de validare a castigatorilor sau acordarea punctelor
poate fi facuta in termen de 4 zile de la data afisarii clasamentelor finale. Raspunsul
Organizatorului la contestatia primita va fi transmis prin mesaj personal in termen de 5 zile
lucratoare.
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SECTIUNEA 10.

PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prin inscrierea in Concurs participantii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament.
Participantii au luat la cunostinta si sunt de accord ca numele si prenumele declarate in
formularul de inscriere sa fie facute publice de catre organizator in pagina de
clasament/topuri si in galeria „Slumber party” in cazul in care participantul alege sa
parcurga proba 15.
Inscrierea in concurs si furnizarea datelor cu caracter personal reprezinta acordul expres al
participantilor ca datele lor personale si prelucrate de compania S.C. AVON COSMETICS
(ROMANIA) S.R.L. inregistrata ca Operator de date cu caracter personal nr. 169/2001 si a
posibilitatii de a le fi furnizate informati despre derularea prezentului concurs, modificari aduse
regulamentului, contactarea in vederea validarii castigatorilor si a livrarii premiilor, produsele si
evenimentele
organizate
de
S.C. AVON COSMETICS (ROMANIA) S.R.L. si partenerii sai. Organizatorul se obliga ca datele
personale sa nu fie difuzate catre terti, cu exceptia imputernicitului pentru marketing direct al
S.C. AVON COSMETICS (ROMANIA) S.R.L. si a societatilor implicate in organizarea Concursului.

Tuturor participantilor la prezenta Promotie le sunt garantate drepturile cu privire la protectia
datelor cu caracter personal in conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special
drepturile persoanei vizate cu privire la informare, la accesul la date, dreptul de interventie, de
opozitie, de a solicita stergerea datelor, de a se adresa instantei competente si de plangere catre
autoritatea de supraveghere.
In intelesul Legii nr. 677/2001, principalele drepturi mai sus mentionate apartinand persoanelor
vizate au urmatorul continut:
1. Dreptul de acces la date: Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Operator, la
cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o
privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre acesta. Astfel, la cererea scrisa, semnata si
datata a persoanei respective, adresata in atentia Operatorului, str. Dinu Vintila, nr. 11, et
13, sector 2, Bucuresti, o data pe an, in mod gratuit, compania S.C. AVON COSMETICS
(ROMANIA) S.R.L. va confirma daca utilizeaza date care o privesc sau va inceta orice
prelucrare a acestora.
2. Dreptul de interventie asupra datelor: Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la
Operator, la cerere si in mod gratuit:
(i) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu
este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;
(ii) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma
legii;
(iii) realizarea notificarii catre tertele persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei
operatiuni efectuate conform pct. (i) sau (ii), daca aceasta notificare nu se dovedeste
imposibila sau nu presupune un efort disproportional fata de interesul legitim care ar
putea fi lezat. Astfel, S.C. AVON COSMETICS (ROMANIA) S.R.L. va rectifica, actualiza,
bloca, sterge sau transforma in date anonime toate acele date a caror folosire nu este
conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001.
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3. Dreptul de opozitie: Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod
gratuit si fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing
direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un
asemenea scop (reprezentand alin.2 al art.15 din legea 677/2001).
Urmatoarele date personale vor fi colectate pe durata Concursului castigatorilor de premii:
- nume si prenume
- un numar de telefon alternativ
- adresa si localitatea din BI/CI si adresa la care doreste sa ii fie livrat premiul
Scopurile constituirii bazei de date sunt: participarea la concurs, desemnarea castigatorilor,
inmanarea premiilor castigatorilor, posibilitatea de informarea castigatorilor prin diverse mijloace
de comunicare (posta, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege), cu privire
la alte actiuni desfasurate in viitor de catre Organizator.
Organizatorul va respecta dispozitiile art.12 din Legea nr 506/2004 privind prelucrarea
datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor
electronice, referitor la transmiterea de informatii prin e-mail si alte mijloace
electronice.
Prin inscrierea in Concurs, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament
Oficial si cu prelucrarea datelor cu caracter personal si isi pot da acordul ca, in cazul in care vor
castiga, numele, prenumele si premiul castigat sa fie folosite in scopuri publicitare, fara alte
obligatii sau plati.
Anuntarea castigatorilor va fi un eveniment public, numele castigatorilor urmand sa fie facut
public potrivit legislatiei in vigoare.
Datele sunt protejate conform legislatiei in vigoare pentru confidentialitatea si securitatea
prelucrarii datelor.
SECTIUNEA 11.

INCETAREA CONCURSULUI

Prezentul Concurs poate inceta inaintea termenului mentionat in Sectiunea 3 numai in cazul
aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii
Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezentul Concurs sau
printr-o decizie a Organizatorului, dar numai dupa anuntarea prealabila a publicului.
SECTIUNEA 12.

LITIGII

In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si participantii la Concurs, acestea vor fi
solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile
implicate in litigiu se vor adresa pentru solutionare instantelor competente romane in jurisdictia
carora se afla Organizatorul. Orice reclamatii sau sesizari referitoare la Concurs se primesc in
scris, la adresa Bucuresti, Dinu Vintila 11, sector 2, Romania de catre Organizator pana la data
de 15 august 2015 (inclusiv), data postei.
Prezentul Regulament este disponibil online pe pagina www.jocurilefrumusetii.ro.
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