
DUPUCAT 

S-
,
a solicitat autentificarea prezentului inscris 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI. DURATA 

1.1. Organizatorul acestei campanii promotionale (numita in cele ce urmeaza "Campania") 
este Corpul National al Politi�tilor, persoana juridica de drept public, cu sediul in 
Municipiul Bucure�ti, Str.Eforie nr.3-5, Sector 5, avand CIF I 6311321, functionand 
potrivit Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului �i celorlalte prevederi legale care 
reglementeaza activitatea structurilor din care provin membrii sai �i in baza 
Regulamentului de organizare �i functionare a Corpului National al Politi�tilor aprobat 
prin HG nr. 1305/2002 cu modificarile �i completarile ulterioare, reprezentata de 
pre�edinte STANCU PETRE, cetatean roman, domiciliat in ....., conform Hotararii 
nr. 8 din data de 21.09.2018, nurnita in cele ce urme�a "Organizator". 

1.2. Campania se va derula in conformitate cu prezentul regulament ("Regulamentul") care este 
obligatoriu pentru toti participantii. Campania este organizata si se desfasoara pe intreg 
teritoriul Romaniei, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, iar premiile se 
vor livra doar pe teritoriul Romaniei. 

1.3. Campania se va desfasura la nivel national in perioada 26.04.2019 - 03.06.2019 ora 
16.00 pe pagina www.cnpromania.ro 

1 .4. Conditiile de inscriere si mecanismul de desfasurare a Campaniei sunt detaliate la Sectiunea 
3 de maijos. 

1.5. Valoarea comerciala totala a premiiilor Campaniei este de 1400 lei, TVA inclus. 

SECTIUNEA 2. DREPTUL DE PARTICIPARE 

2.1. La aceasta Campanie promotionala pot participa toti membrii CNP care i�i activeaza contul 
de utilizator (cont CNP) pe site-ul www.cnpromania.ro, in perioada 26.04.2019 -
03.06.2019 ora 16.00 �i acceseaza eel pufin o data oferta directbooking disponibili in 

aceasta secfiune dupa autentificare cu noul cont creat. 

2.2. Campania este destinata tuturor membrilor CNP care indeplinesc conditiile mentionate la 
art.2.1 de mai sus si care sunt interesati sa participe la aceasta. Participarea la Campanie 
implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a acestui Regulament. 

SECTIUNEA 3. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE 

3.1. Pentru a participa la Campanie, persoana interesata trebuie sa urmeze acesti pasi: 
- sa isi creeze cont pe site-ul www.cnpromania.ro, in perioada 26.04.2019 - 03.06.2019 ora

16.00 completand formularul de inscriere cu datele serie si numar legitimatie CNP, nume �i
prenume, email, numar de telefon, structura �i locul de munca, dupa ce a bifat casutele de
acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal cu scopul validarii calitatii de membru,
activarii contului online de membru CNP �i inscrierii in campanie.
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