
REGULAMENTUL CONCURSULUI 

Voucher în valoare de 500 euro 

 

1. ORGANIZATORUL 

Organizatorul concursului „Voucher în valoare de 500 euro” (denumit în continuare 

„Concursul” este LMS PLASTIC SURGERY CLINIQUE SRL (“Organizatorul”), cu sediul în 

Str. Johann Strauss, nr. 4A, sector 2, București, România, înregistrată la Oficiul Registrului 

Comerțulului sub nr. J40/10326/2012, cod de identificare fiscala RO30640486. 

 

2. PERIOADA DE DESFĂȘURARE 

Concursul se desfășoară în perioada 6 decembrie 2022 - 18 decembrie 2022 (inclusiv), 

datele de începere sau finalizare putând fi modificate din pricina unor eventuale împrejurări 

excepționale, independente de voința organizatorului. 

Orice modificare a regulamentului va fi anunțată atât pe pagina de Instagram a Majda 

Aboulumosha (https://www.instagram.com/majdaaboulumosha/), cât și pe site-ul Spitalului 

Zetta (https://spitalulzetta.ro/). 

 

3. DREPTUL DE ÎNSCRIERE ÎN CONCURS 

La concurs se poate înscrie orice persoană fizică, indiferent de sex, având o vârstă minimă 

de 18 ani. 

Aceste proceduri nu se recomandă pacienților care suferă de: 

– epilepsie (netratată); 

– hipersensibilitate la produsele utilizate în cadrul procedurilor; 

– tendința de a dezvolta cicatrici hipertrofice; 

– porfirie. 

Nu este recomandat ca gravidele și femeile care alăptează să apeleze la proceduri 

injectabile. 

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=fb51804881975ff9JmltdHM9MTY2OTkzOTIwMCZpZ3VpZD0xMDM1Y2ZkOS1kNTI4LTZjMGEtM2E1OS1kZGQwZDRkMjZkMDcmaW5zaWQ9NTIwNw&ptn=3&hsh=3&fclid=1035cfd9-d528-6c0a-3a59-ddd0d4d26d07&psq=majdaaboulumosha&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuY2VsZWJzYWdlcy5jb20vbWFqZGEtYWJvdWx1bW9zaGEv&ntb=1
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=fb51804881975ff9JmltdHM9MTY2OTkzOTIwMCZpZ3VpZD0xMDM1Y2ZkOS1kNTI4LTZjMGEtM2E1OS1kZGQwZDRkMjZkMDcmaW5zaWQ9NTIwNw&ptn=3&hsh=3&fclid=1035cfd9-d528-6c0a-3a59-ddd0d4d26d07&psq=majdaaboulumosha&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuY2VsZWJzYWdlcy5jb20vbWFqZGEtYWJvdWx1bW9zaGEv&ntb=1


Participarea la acest concurs implică acordul expres, cunoașterea și acceptarea fără obiecții 

a prezentului Regulament de către toți participanții la concurs. 

 

4. MECANISMUL CONCURSULUI ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE 

Pentru a se înscrie în concurs, persoanele participante trebuie: 

- să urmărească pagina de Instagram a Spitalului Zetta 

(https://www.instagram.com/spitalul.zetta/) și a Obagi Medical România 

(https://www.instagram.com/obagimedicalromania/); 

- să eticheteze într-un comentariu 1 prieten la postarea de pe pagina de Instagram a Majda 

Aboulumosha (https://www.instagram.com/majdaaboulumosha/); 

- să aprecieze postarea care anunță concursul de pe pagina de Instagram a Majda 

Aboulumosha (https://www.instagram.com/majdaaboulumosha/). 

Sunt admise intrările multiple în concurs, atât timp cât fiecare participant etichetează 

persoane diferite în comentarii diferite. 

Extragerea câștigătorului va fi realizată pe 19 decembrie 2022 prin intermediul platformei 

https://socialpicker.net/ în termen de 24 de ore de la data finalizării concursului, câștigătorul 

fiind anunțat prin intermediul unui story pe pagina de Instagram a Majda Aboulumosha în care 

va fi etichetat, dar va fi menționat și în descrierea cu postarea inițială, unde a avut loc concursul 

pe pagina de Instagram a Majda Aboulumosha 

(https://www.instagram.com/majdaaboulumosha/). 

Premiul concursului constă într-un set Obagi360 System (Exfolianting Cleanse 150ml, 

HydraFactor Broad Spectrum SPF 30 75gr și Retinol 0,5 28gr) și un voucher în valoare de 500 

euro ce poate fi utilizat pentru următoarele servicii: injectări cu acid hialuronic/toxină 

botulinică, PRP - rejuvenare facială, microneedling cu Dermapen 4 și Nanopore Stylus 2, 

peeling chimic, lipoliză și ședințe cu laser CO2. Voucherul va fi valabil timp de 6 luni din 

momentul anunțării câștigătorului. 

În cazul în care se optează pentru servicii medicale din lista celor de mai sus, iar prețul 

total al acestora depășește suma voucherului în valoare de 500 euro (echivalentul în lei la cursul 

BNR din ziua prezentării la efectuarea procedurilor), câștigătorul va achita diferența integral 

în lei. 
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Medicii la care se pot realiza programările în vederea utilizării voucherului câștigat sunt: 

dr. Ina Petrescu, dr. Amit Beedasy, dr. Raluca Berheci, dr. Alina Mîtcan, dr. Iulia Muraru, dr. 

Cristina Berbecar-Zeca, dr. Sandra Iodache și dr. Natalia Dumitrescu. În cazul în care pacientul 

nu are un medic preferat, acceptă să îi fie repartizat un medic de către Spitalul Zetta. 

Setul Obagi360 System va fi trimis la adresa câștigătorului sau va fi ridicat de la sediul 

Organizatorului, în funcție de dorința acestuia. 

Angajații, asociații/acționarii, administratorii SC LMS PLASTIC SURGERY CLINIQUE 

SRL, precum și rudele de gradul întâi (părinți, copii) și doi (frați, surori) ai acestora nu se pot 

înscrie la concurs.  

Nu se oferă contravaloarea în bani a premiului și acesta nu se poate schimba cu alte produse 

sau servicii. 

Premiul este nominal, prin urmare doar persoana desemnată câștigătoare poate beneficia 

de voucherul în valoare de 500 euro pentru serviciile menționate mai sus. 

Dacă pacientul declarat câștigător nu intră în contact cu organizatorul în termen de 72 de 

ore de la anunțarea acestuia, premiul se consideră anulat pentru participantul respectiv și se va 

extrage un nou câștigător. 

Câștigătorul, prin participarea la acest concurs, își dă acceptul pentru publicarea numelui 

pe paginile de Facebook și Instagram în momentul anunțării câștigătorului și pentru 

fotografierea, filmarea ședințelor și distribuirea acestora în mediul online sau scris, fiind 

posibilă publicarea imaginii pacientului, Spitalul Zetta având drepturi depline asupra acestora. 

 

5. ACCEPTAREA REGULILOR 

Participarea implică acceptarea tuturor regulilor concursului organizat de LMS PLASTIC 

SURGERY CLINIQUE SRL. 

Prin înscrierea în concurs, persoana câștigătoare își exprimă acordul de a îi fi menționat 

numele și profilul de Instagram în momentul anunțării câștigătorului. De asemenea, 

câștigătorul va colabora la promovarea rezultatelor concursului și este de acord cu următoarele, 

dar nu numai: oferirea unui feedback scris sau a unui testimonial video, postări pe rețelele de 

socializare ale Spitalului Zetta, publicare pe site-ul spitalului, interviu de presă scrisă etc. 



6. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Prin participarea la acest concurs, participantul ia notă de prelucrarea datelor cu caracter 

personal, furnizate în scopul derulării (adică al administrării, al organizării și al evaluării) 

acestui concurs și de contactarea sa în interesul legitim al organizatorului pentru derularea 

reușită a concursului. 

Participantul admite că furnizează datele sale personale în mod voluntar și că are dreptul 

de a accesa datele sale personale, de a le corecta, de a bloca datele cu caracter personal incorecte 

și de a se opune procesării acestora. 

Organizatorul va respecta dispozițiile Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu 

caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice și ale 

Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 

priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date 

(GDPR). 

 

7. DISPOZIȚII FINALE 

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau anula concursul dacă se cunosc date 

despre fraudarea participării și dacă este pusă în pericol administrarea concursului, cât și 

securitatea și corectitudinea acestuia. 

Organizatorul poate exclude din concurs participanții care nu se încadrează în cerințele 

menționate în regulament. 

În cazul reclamațiilor privind desfășurarea concursului, vă rugăm să ne contactați la adresa 

de e-mail marketing@spitalulzetta.ro. 

 

 

 

 

 


