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REGULAMENTUL OFICIAL AL PROMOTIEI POMBAR  

“COLECTIONEAZA CELE 5 STICKERE MINIONS!”  
 
 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL PROMOTIEI 
1.1 Organizatorul promotiei POMBAR “COLECTIONEAZA CELE 5 STICKERE MINIONS!” 

este INTERSNACK ROMANIA S.R.L., cu sediul in Splaiul Unirii, nr.165, etaj 5, biroul 
nr. 1, Timpuri Noi Square, Office 3, Aripa B (TNO3B), Sector 3, Bucuresti, numar de 
operator date cu caracter personal 3613. 

1.2 Decizia de derulare a promotiei conform regulilor din prezentul Regulament este finala 
si obligatorie pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau 
schimba prezentul Regulament Oficial, prin intocmirea unui act aditional la prezentul 
Regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul 
prealabil de prezentare al acestor modificari.  

1.3 Promotia se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit in 
continuare "Regulamentul"), fiind obligatoriu pentru toti Participantii; acest Regulament 
se regaseste si pe http://pom-bar.ro/minioni. 

 

SECTIUNEA 2. DURATA SI ZONA DE DESFASURARE A PROMOTIEI 
2.1 Promotia POMBAR “COLECTIONEAZA CELE 5 STICKERE MINIONS!” se desfasoara 

in perioada 01.05.2022 – 31.08.2022 sau pana la momentul epuizarii stocurilor 
promotionale. Rata de castig a Promotiei este ”de 1 punga din 2“ si are in vedere intregul 
lot de produse aferent acestei Campanii.  

2.2 Promotia POMBAR “COLECTIONEAZA CELE 5 STICKERE MINIONS!” se desfasoara 
pe intreg teritoriul Romaniei. Promotia se va desfasura in conformitate cu prevederile 
prezentului Regulament Oficial. 

2.3 Dupa incheierea perioadei promotioanale (31.08.2022 inclusiv), produsele 
promotionale, astfel cum sunt acestea descrise mai jos, isi pierd aceasta calitate, 
Organizatorul nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in 
legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia 
actualitatii ori continuarii promotiei.   

 

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE 
3.1 Promotia este deschisa tuturor persoanelor fizice avand domiciliul sau resedinta in 

Romania. 
3.2 Participantii au obligatia sa respecte prezentul Regulament. 
 
SECTIUNEA 4. PRODUSE PARTICIPANTE 
4.1    La aceasta Promotie promotionala participa produsele enumerate in lista de mai jos: 
 

• Pombar Pufuleti sare 75g 
• Pombar Pufuleti cascaval 70g 
• Pombar cu sare 50g 
• Pombar cu cascaval 50g 
• Pombar cu pizza 50g 
• Pombar cu sare 80g 

• Pombar cu cascaval 80g 
• Pombar cu pizza 80g 

SECTIUNEA 5. MECANISM 
5.1 Din intreg stocul de produse promotionale apartinand promotiei POMBAR 

“COLECTIONEAZA CELE 5 STICKERE MINIONS!” existent pe piata, 1 din 2 pungi 
sunt castigatoare si contin in interiorul ambalajului un sticker MINIONS.  

5.2 Stickerele promotionale MINIONS: 
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5.3 Castigatorul afla pe loc daca a castigat, prin descoperirea stickerului in interiorul pungii 

de POMBAR. 
5.4 Rata de castig de 1 din 2 se aplica la nivelul volumului total de pungi aflate in promotie 

si rezultate in urma procesului zilnic de productie, nu la nivelul numarului de pungi 

achizitionate de pe raftul magazinului, care poate varia in functie de mixarea cu alte 
produse existente la raft sau in functie de manipularea fizica, in momentul aprovizionarii 
raftului/raionului.  

5.5 In cadrul procesului de productie, exista o procedura stricta de monitorizare a insertiilor 
promotionale si de corelare a acestora cu numarul de bucati de produse promotionale 
realizate. In urma fiecarui schimb de productie (8h), rata dintre insertiile promotionale 
si pungile promotionale este de 1 din 2 care valideaza mecanismul promotiei.  

5.6 Stickerele inserate in ambalajele Produselor participante POMBAR vor fi ambalate in folie 
aprobata a fi utilizata pentru contactul cu produsele alimentare (produsele nu intra in 
contact direct cu stickerul MINIONS). 

5.7 Stickerele sunt inserate aleator astfel incat din totalul pungilor participante la promotie, 
jumatate va contine unul dintre stickerele MINIONS.  

5.8 Numarul de pungi care contin sticker MINIONS se monitorizeaza pe baza unui numar de 
lot si sunt corelate cu un bon de consum care atesta inserarea premiului in fiecarei 

pungi.   
5.9 La finalul perioadei promotionale (31 august 2022) sau la momentul epuizarii stocurilor 

promotionale, se va proba rata de castig, impartind numarul de insertii intrate in 
productie & vandute la numarul de pungi vandute de Intersnack Romania SRL cu sticker 
MINIONS. Rebuturile din timpul productiei sunt colectate si sigilate si se vor distruge la 
incheierea promotiei printr-un proces verbal de distrugere. Pana la momentul casarii 
aceste rebuturi vor fi in gestiune securizata (intr-o camera cu acces limitat de persoane). 

Procentul estimat de rebuturi este de ±5%.  

SECTIUNEA 6. INCETAREA PROMOTIEI  
6.1 Prezenta Promotie va incepe la data de 01.05.2022 si va inceta la 31.08.2022 sau la 

momentul epuizarii stocurilor promotionale, indiferent care dintre aceste 2 evenimente 

are loc primul. 

SECTIUNEA 7. LITIGII 
7.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Promotie se vor 

rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi 

solutionate de instantele judecatoresti romane competente. 

SECTIUNEA 8. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI 
8.1 Promotia poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui 

eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din 
motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a 
Promotiei. 

8.2 Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau 
remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive 
independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta in imposibilitatea de a-si 

indeplini obligatiile asumate prin Regulament.  
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8.3 Promotia mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi 
suspendata oricand in baza liberei decizii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa 
comunice in prealabil o astfel de situatie. 

8.4 Eventualele reclamatii legate de derularea si implementarea Promotiei se vor putea 
trimite pe durata acesteia, asa cum este reglementata in prezentul Regulament la 

numarul de Infoline 021.272.32.02 (numar cu tarif normal). 
8.5 Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti cu privire la orice aspect legat 

de desfasurarea Promotiei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta 
nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente 
din Municipiul Bucuresti. 

8.6 Deciziile Organizatorului privind promotia sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor. 

 
 
 
 
 

ORGANIZATOR 
INTERSNACK ROMANIA S.R.L. 

 
 


