
ACT ADITIONAL  

la REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE  

„Gatit cu Drag" 

        Campanie promotionala pentru consumatori 

 

Campania promotionala „Gătit cu Drag” (denumita in continuare „Campania”) este organizata si 

desfasurata de GOODMILLS ROMANIA S.R.L., o societate cu raspundere limitata romana, cu sediul in 

strada Cernica nr. 119 C, Pantelimon, Ilfov, Romania, avand codul unic de inregistrare 1221611, atribut 

fiscal RO, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J23/653/2005, (denumita in continuare 

"Organizatorul” sau “GoodMills”). 

Avand in vedere: 

• Articolele 2.4 din Regulamentul Oficial al Campaniei promotionat „Gatit cu Drag” (“Regulamentul”), 

conform careia Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, dar nu inainte 

de a anunta publicul pe pagina www.raftulbunicii.ro/gatit-cu-drag si pagina de Facebook 

https://www.facebook.com/RaftulBuniciiRo;  

• Intentia Organizatorului de a modifica perioada de desfasurare a Campaniei prin prelungirea acesteia 

pana pe data de 28 februarie 2021 si de a modifica conditiile de desfasurare a campaniei pentru noua 

perioada a campaniei;  

Organizatorul decide modificarea Regulamentului dupa cum urmeaza:  

I. Se modifica Sectiunea 4. PERIOADA CAMPANIEI si va avea urmatoarele informatii:  

4.1 Campania va incepe la data de 01.11.2020 (ora 00.00.00, ora Romaniei) si va dura pana la data de  

15.03.2021 (denumita in continuare „Perioada Campaniei”). Extragerea va avea loc în data de 

16.03.2021. In cazul in care la data de 15.03.2021 mai exista inca produse pe piata, marca Raftul 

Bunicii, care poarta abtibilde promotionale pe ambalaje, data ultimei extrageri va fi prelungita pana 

la data la care aceste produse cu abtibilde se vor epuiza, fiind implicit prelungita si Perioada 

Campaniei. Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. 

Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze 

tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial. 

II. Prezentul Act Aditional intra in vigoare de la data de 26 Februarie 2021. 

III. Toate celelalte clauze raman neschimbate. 

 

GOODMILLS ROMANIA S.R.L. 

ORGANIZATOR, 

Prin ATANASOV MILEN ATANASOV si BONTESCU LAURENTIU-NICOLAE 

http://www.raftulbunicii.ro/gatit-cu-drag
https://www.facebook.com/RaftulBuniciiRo


ACT ADITIONAL  

la REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE  

„Gatit cu Drag" 

        Campanie promotionala pentru consumatori 

 

Campania promotionala „Gătit cu Drag” (denumita in continuare „Campania”) este organizata si 

desfasurata de GOODMILLS ROMANIA S.R.L., o societate cu raspundere limitata romana, cu sediul in 

strada Cernica nr. 119 C, Pantelimon, Ilfov, Romania, avand codul unic de inregistrare 1221611, atribut 

fiscal RO, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J23/653/2005, (denumita in continuare 

"Organizatorul” sau “GoodMills”). 

Avand in vedere: 

 Articolele 2.4 din Regulamentul Oficial al Campaniei promotionat „Gatit cu Drag” (“Regulamentul”), 

conform careia Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, dar nu inainte 

de a anunta publicul pe pagina www.raftulbunicii.ro/gatit-cu-drag si pagina de Facebook 

https://www.facebook.com/RaftulBuniciiRo;  

 Intentia Organizatorului de a modifica perioada de desfasurare a Campaniei prin prelungirea acesteia 

pana pe data de 28 februarie 2021 si de a modifica conditiile de desfasurare a campaniei pentru noua 

perioada a campaniei;  

Organizatorul decide modificarea Regulamentului dupa cum urmeaza:  

I. Se modifica Sectiunea 4. PERIOADA CAMPANIEI si va avea urmatoarele informatii:  

4.1 Campania va incepe la data de 01.11.2020 (ora 00.00.00, ora Romaniei) si va dura pana la data de  

28.02.2021 (denumita in continuare „Perioada Campaniei”). Extragerea va avea loc în data de 

01.03.2021. In cazul in care la data de 28.02.2021 mai exista inca produse pe piata, marca Raftul 

Bunicii, care poarta abtibilde promotionale pe ambalaje, data ultimei extrageri va fi prelungita pana 

la data la care aceste produse cu abtibilde se vor epuiza, fiind implicit prelungita si Perioada 

Campaniei. Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. 

Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze 

tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial. 

II. Prezentul Act Aditional intra in vigoare de la data de 22 Februarie 2021. 

III. Toate celelalte clauze raman neschimbate. 

 

GOODMILLS ROMANIA S.R.L. 

ORGANIZATOR, 

Prin ATANASOV MILEN ATANASOV si BONTESCU LAURENTIU-NICOLAE 

http://www.raftulbunicii.ro/gatit-cu-drag
https://www.facebook.com/RaftulBuniciiRo
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