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REGULAMENT TOMBOLA “TradeSafer” 

Organizaera tomobolei se va derula cu respectarea prevederilor prezentului regulament, care este 

obligatoriu pentru toti participantii. Toti participantii sunt de acord sa respecte prezentele conditii in 

momentul in care se inscriu in tombola. 

 

1. Organizatorul campanie 

Organizatorul tombolei TradeSafer  este compania Tradesilvania SRL, cu sediul in Str. Buna Ziua, nr.9E, 

ap.5, Cluj-Napoca, Romania, CUI 39400924 si J12/2207/2018.  

Regulamentul Oficial precum si detaliile tombolei sunt disponibile in mod gratuit pe site-ul 

organizatorului https://tradesilvania.com .Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau schimba 

regulamentul, dar nu inainte de a anunta public participantii, cu minim 2 zile lucratoare inainte de 

intrarea in vigoare a modificarilor. 

2. Durata promotiei  si locul desfasurare 

Extragerea castigatorului pentru tombola se va desfasura in primele 10 zile lucratoare din fiecare luna 

iar tombola va fi organizata lunar, pana in data de 01.06.2020 

La o tombola lunara participa doar utilizatorii care indeplinesc criteriile de la punctul 3. Participarea la 

Tombola, la nivelul lunii calendaristice anterioare unei tombole. 

3. Drepturi de participare la tomobola TradeSafer 

Poate participa la tombola orice persoana fizica care are un cont valid pe site-ul tradesilvania.com si au 

efectuat, in luna calendaristica anterioara tombolei, cel putin o tranzactie de minim 250 euro, folosind 

tradesilvania.com. „Tranzactie” este definitat ca fiind operatiunea de vanzare sau cumparare de bitcoin, 

litecoin, ether sau ether classic, cu euro sau 1200 RON; 

Persoanele care participa la tomobola nu vor fi angajati ai Tradesilvania srl, sau rude ai acestora, pana la 

gradul I inclusiv si nu au fost declarati castigatori in aceeasi tombola, intr-o alta luna calendaristica. 



 

 

Organizatorul  isi rezerva dreptul, de a descalifica orice persoana care falsifica procedura de inregistrare 

sau care incalca prezentul Regulament, care actioneaza intr-un mod lipsit de etica sau perturbator sau 

care se determina ca actioneaza cu intentia de a deranja, abuza, ameninta sau hartui orice persoana. 

Daca, din orice motiv, aceasta tombola nu se poate desfasura conform planificarii datorita unor cauze 

aflate in afara controlului Organizatorului, fraudei, problemelor tehnice, sau orice alte cauze care, in 

opinia Organizatorului, corup sau afecteaza administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau 

desfasurarea corespunzatoare a tombolei, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, inceta, modifica 

sau suspenda tombolei. In situatia in care tombola inceteaza din cauza fortei majore, fraudei sau a 

dificultatilor tehnice inainte de finalul Perioadei Tombolei, se va face un anunt oficial pe 

tradesilvania.com 

4. Acordarea de premii 

Fondul total de premii pentru perioada de desfasurare a tomobole este in valoare totala de 696 euro si 

consta in 12 hardware wallet Ledger Nano S.  

In fiecare luna este ales un singur castigator, pentru un singur premiu.Castigatorul unei tombole nu 

poate solicita contravaloarea in lei a premiului. Valoarea estimata a unui premiu este de 58 EUR. Toate 

taxele asociate acestui premiu sunt suportate de organizator. 

5. Mecanism de desfasurare. Desemnare castigatori si acordare premii. 

Pentru a intra in tombola, participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ toate criteriile de la punctul 3 

al prezentului regulament. 

Un utilizator poate participa la mai multe tombole lunare doar daca nu a fost deja declarat castigator in 

aceasta campanie si, in fiecare luna anterioara unei tombole, indeplineste criteriile de la punctul 3. 

Extragerile lunare se vor face prin intermediul platformei Random.org, vor fi filmate si facute publice 

tuturor participantilor. In fiecare luna, vor fi extrasi un potential castigator si 2 rezerve.In cazul in care 

primul castigator nu este validat, prima rezerva devine eligibila pentru premiu. Daca nici prima rezerva 

nu este validata, procesul se repeta cu a doua rezerva. Daca nici a doua rezerva nu este validata, 

tombola se reface. Dupa extragere, castigatorul va fi contactat atat prin intermediul numarului de 

telefon cat si prin adresa de e-mail asociate contului Tradesilvania, in maxim 2 zile lucratoare de la 

extragere. In cazul in care castigatorul nu raspunde prin e-mail, in maxim 72 ore de la transmiterea 

informarii castigului, acesta este invalidat. Validarea premiului se face prin transmiterea unei scanari a 

actului de identitate, identic cu cel utilizat la crearea contului pe Tradesilvania.com. Daca informatiile din 

http://www.tradesilvania.com/


 

 

cele doua documente nu corespund, castigatorul este invalidat. Orice reclamatie legata de desfasurarea 

tombolei se va face in scris, la adresa contact@tradesilvania.com, in termen de 5 zile de la data la care s-

a cunoscut sau trebuia sa se cunoasca evenimentul considerat ca fiind cauzator de prejudicii. 

6. Regulamentul Oficial al tombolei 

Regulamentul Oficial al tombolei este public, fiind accesibil in mod gratuit oricarui solicitant, pe intreaga 

durata a tombolei pe website-ul tradesilvania.com. 

7. Forta majora 

Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de 

Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa si a carui 

aparitie determina imposibilitatea acestuia de a-si indeplini obligatiile asumate conform acestui 

Regulament. 

Daca intervine situatia de mai sus sau apare o alta situatie de forta majora care impiedica sau intarzie 

total sau partial executarea Regulamentului sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de 

raspunderea privind indeplinirea obligatiilor pe perioada in care indeplinirea obligatiilor va fi impiedicata 

sau intarziata conform legii. 


