
                                                                             
 
 

Regulament Concurs „Start colectării selective!” 
 

1. Organizator 
Ecologic 3R Ambalaje (www.ecologic3rambalaje.ro/index.html), în colaborare cu RallyMax        
(www.rallymax.ro), sunt organizatorii concursului ”Start Colectării Selective!”. RallyMax va         
gestiona concursul, aplicarea regulamentului, înscrierile în concurs și acordarea premiilor la           
finalul perioadei de concurs. 
 
Concursul are loc cu sprijinul Ecologic 3R Ambalaje și a echipajului #48, format din Alexandru               
Pițigoi și Anton Avram. Acțiunea este parte a campaniei de colectare selectivă inițiată de către               
Ecologic 3R Ambalaje.  

2. Scopul concursului 
Concursul își propune să promoveze colectarea selectivă printre fanii motorsportului din           
România. „Start colectării selective!” este o campanie a Ecologic 3R Ambalaje, prin care se              
susține colectarea selectivă a deșeurilor.  

3. Perioada concursului 
Concursul se desfășoară pe durata a două luni calendaristice, în perioada 9 iulie - 8 septembrie                
2020. Concursul se va încheia pe 8 septembrie, la ora 23:59, câștigătorul urmând a fi anunțat în                 
9 septembrie pe www.rallymax.ro și pe platformele de Social Media ale RallyMax (Facebook,             
Instagram). 

4. Formatul concursului 
Concursul are loc pe Facebook pe pagina RallyMax (https://www.facebook.com/rallymax/), fiind          
deschis tuturor persoanelor, fie că sunt sau nu pasionate de motorsport. Fiecare persoană             
înscrisă va avea o șansă la premiul oferit la finalul perioadei de concurs.  

5. Înscriere 
Pentru înscriere, fiecare concurent trebuie să publice un comentariu în care menționează            
metoda prin care colectează selectiv sau faptul că a colectat/colectează selectiv. Comentariul            
va fi publicat pe pagina de Facebook RallyMax (https://www.facebook.com/rallymax/) la          
post-urile special dedicate concursului.  
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Concursul va avea mai multe post-uri speciale (fotografii cu însemnele concursului și mașina lui              
Alexandru Pițigoi - Porsche 911 GT3 CUP) de-a lungul perioadei de înscriere. Toate             
comentariile vor fi considerate valide.  

6. Condiții pentru înscriere: 
Pentru a considera o înscriere validă, fiecare concurent trebuie să îndeplinească următoarele            
două cerințe: 

a) Să posteze un comentariu în care să menționeze cum colectează selectiv sau dacă face              
acest lucru. Acest comentariu va fi făcut pe pagina RallyMax, în post-urile specifice care              
vor anunța concursul.  

b) Să dea like paginii de Facebook a Campaniei „Start Colectării Selective” - AICI sau la               
linkul https://www.facebook.com/Start-Colect%C4%83rii-Selective-652895015210569/ 

 

7. Premii și desemnarea câștigătorului 
Câștigătorul concursului va fi desemnat prin tragere la sorți prin intermediul platformei            
random.org. Toți concurenții vor avea o șansă în tragerea la sorți care este programată pe data                
de 9 septembrie 2020, câștigătorul urmând a fi anunțat în aceeași zi.  
 
Premiul oferit de către Ecologic 3R Ambalaje prin intermediul campaniei ”Start colectării            
selective!” și de către echipajul Alexandru Pițigoi & Anton Avram constă într-un Rally Experience              
la Transilvania Rally 2020.  
 
Pachetul promoțional conține o experiență completă la Transilvania Rally 2020:  

● Cazare la hotel și masă pentru perioada 24-27 septembrie 2020 (joi - duminică) pentru 2               
persoane (câștigător și un însoțitor) 

● Ocuparea locului de copilot la shakedown-ul (testele oficiale) Transilvania Rally 2020           
pentru o persoană 

Notă: pentru a ocupa locul copilotului la shakedown-ul Transilvania Rally 2020, câștigătorul            
trebuie să fie major (peste 18 ani). În cazul în care un concurent minor este câștigător,                
experiența de copilot poate fi preluată de către o persoană desemnată de acesta.  

8. Restricții la înscriere 
La concurs se poate înscrie orice persoană, cu excepția sportivilor cu licență valabilă pentru              
2020 în campionatele naționale de sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv.  
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