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CAMPANIA ,,Construieste o casa, daruiestc o acasa"
Perioada: 06 august 2018 - 30 noiembrie 2018

SECTIUNEA 1:

1.1. Campania ,,Construieste o casa, daruieste o acasa" (denumita in continuare "Campania") este
organizata de Holcim (Romania) S.A. (,,Organizatorul"), societate inregistrata in conformitate cu legea
romana, cu sediul in Romania, Bucuresti, sector 1, Calea Floreasca nr. 169A, Cladirea B, etaj 7,
inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40139912002, cod unic de inmatriculare 12253732
(denumita in continuare "Organizator" sau "Holcim").

1.2.Prin intermediul acestei campanii, Holcim se obliga sa transl'ere cu titlu gratuit valoarea de 1 leu pentru
fiecare sac de Tenco 40 kg vandut in perioada desfasurarii campaniei, catre Fundafia Hope and
Homes for Children Romania (HHC), înregistratä în Registrul Funda{iilor çi Asociafiilor cu nr.
1123.01.2001, CUI 13661594, cu sediul în Baia Mare, Bd. Bucureçti nr. 24, jud. Maramureç, cont
bancar deschis Ia BRD, Sucursala Baia Mare, IBAN RON RO498RD8250SV15778972500. Valoarea
maxima a sponsorizarii nu poate depasi suma de 900.000 lei.

1.3. Suma cu care Holcim va sponsorizaHHC va fi utilizata de aceasta din urma pentru implementarea de
proiecte de dezvoltare de servicii sociale si asistenta directa, in cadrul unor programe precum reforma
sistemului de protectie a copilului din Romania, prevenirea separarii copilului de familie,
dezinstitutionalizare si inchiderea institutiilor de tip vechi prin dezvoltarea de servicii alternative de tip
familial çi integrarea sociala a copiilor si/sau a tinerilor care parasesc sistemul de protectie pentru
inceperea vietii independente. HHC va utiliza suma primita de la Holcim în perioada 2018-2019,
pentru construclia unei case de tip familial care va gazdui copii din sistemul public de protectie sociala
si/sau a tinerilor care parasesc sistemul de protectie si (b) pentru formarea profesionalá a personalului
care deja lucreazá sau va lucra în structura administraliei locale responsabilä de protecfia copilului, în
cadrul celor douá case de tip familial

SECTIUNEA.2z
2.1. Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei in reteaua distribuitorilor
Holcim. Campania se desfasoara intre 06.08.2018 - 30.11.2018, in conformitate cu prevederile prezentului
Regulament Oficial.
2,2 Campania se adreseaza tuturor persoanelor cu domiciliul/resedinta in Romania (denumite in continuare
,,Cumparatori sau Donatori") cu varsta de minim 18 ani impliniti.

SECTIUNEA 3:
Produsul Tenco 40 kg care se gaseste pe stoc in reteaua distribuitorilor Holcim si are pe sac inscriptionat
mesajul campaniei, este participant la campanie.

SECTIUNEA 4:
Cumparatorii pot contribui la sustinerea proiectului care va fi implementat de Fundatia Hope and Homes
For Children, si anume: inlocuirea sistemului institutional de protectie a copilului cu un sistem bazat pe
conceptul familial, prin achizitionarea produsului participant la Campanie. Din orice sac de Tenco 40
kg cumparat din reteaua distribuitorilor Holcim, Holcim va transfera catre Fundatia Hope and Homes For



Children valoarea dc I leu. Suma ntaxima pe care l-lolcim o va transfèra c

For Children din vanzarea produselor Tenco 40 kg va fi de 900.000 lei.

SECTIUNEA 5:

atre Fundatia Hope and Ho

Prezentul document este disponibil in mod gratuit pe website-ul www.construiesc-si
www.holcim.ro

ngur.ro

SECTIUNEA 6. INTRERUPEREA SAU INCETAREA CAMPANIEÌ

6.1. Campania va putea fi intrerupta doar pentru durate determinate si/sau va putea inceta doar in caz de
forta majora, asa cum este aceasta definita de lege si/sau prin decizie unilaterala a Organizatorului. ln
aceasta situatie, Organizatorul va anunta participantii, prin publicare pe site, cu cel putin 2 (doua) zile
lucratoare inaintea incetari i campaniei.

SECTIUNEA 7. CLAUZE DIVERSE

7.1 . Participareala aceasta campanie implica acceptarea de catre participanti a prezentului Regulament.

7.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament prin Acte Aditionale, eventualele
modificari intrand in vigoare dupa ce acestea vor fi puse la dispozitia publicului prin afisare pe site.

Procesat si autentificat de Societate Profesionølã Notarialã VERITAS, astazi data autentificarii,
intr-un exemplar original care ramâne în arhiva biroului notarial çi 4 (patru) duplicate, din care unul va
ramâne în arhiva biroului notarial, çi 3 (trei) exemplare au fost eliberate pár{ilor.

SC. MEDIAPOST HIT MAIL S.A.
prin reprezentant

DINICU ELENA-LILIANA
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