REGULAMENT TOMBOLĂ

ZIUA & NOAPTEA MUZEELOR
18 – 19 mai 2018
1. Organizator:
Organizatorul tombolei ZIUA & NOAPTEA MUZEELOR, 18 – 19 mai 2018 este Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi, cu sediul în str. Al. I. Cuza, nr. 80, Galaţi,
jud. Galaţi.
2. Aria de desfăşurare şi durata tombolei:
Tombola se desfăşoară la Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi – Lapidarium (str. Mr. Iancu Fotea, nr. 2 bis, lângă Biserica Greacă), în perioada 18 – 19 mai 2018,
astfel:
- vineri, 18 mai 2018, în intervalul orar 10.00 – 18.00 - Ziua Internaţională a Muzeelor;
- sâmbătă, 19 mai 2018, în intervalul orar 18.00 – 00.00 - Noaptea Europeană a Muzeelor.
3. Dreptul de participare:
La tombolă poate participa orice persoană fizică care vizitează Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi – Lapidarium în perioada 18 – 19 mai 2018 şi achiziţionează
produse (cărţi poştale, pliante, suveniruri, cărţi, etc.) ale organizatorului de minim 5 lei. Pentru fiecare 5 lei cheltuiţi, se acordă cumpărătorului un talon de participare la
tombolă.
Nu pot participa la tombolă angajaţii instituţiei şi rudele de gradul I ale acestora.
4. Mecanismul de desfăşurare:
Talonul se completează şi se depune în urna amplasată la etajul I (spre ieşire) în incinta Muzeului, după ce în prealabil a fost obţinut, prin cumpărarea de produse ale
organizatorului, de minim 5 lei. Participanţii la tombolă pot depune un număr nelimitat de taloane, dar pot câştiga un singur premiu.
Pentru fiecare premiu se va face o extragere, în prezenţa unei comisii de validare nominalizată de conducerea instituţiei. Nu se vor lua în considerare taloanele
completate ilizibil şi care nu au trecut un număr de telefon de contact.
Extragerea taloanelor câştigătoare va avea loc marţi, 22.05.2018, câştigătorii fiind anunţaţi telefonic, la numărul înscris pe talonul de participare. Lista câştigătorilor
va fi postată pe site-ul instituţiei www.migl.ro şi pagina de facebook www.facebook.com/muzeugl, până la data de 23.05.2018.
Organizatorul nu-şi asumă responsabilitatea pentru taloanele completate parţial sau deteriorate.
5. Premii:
Premiile, în număr de 85, oferite de Organizator şi Sponsori participanţilor desemnaţi câştigători ai tombolei, în urma tragerii la sorţi, sunt:
- 2 x voucher cumpărături dulciuri raw vegane de la Lowe it Raw;
- 2 x voucher o cină romantică la Restaurant Royal;
- 7 x voucher o pizza + o băutură la alegere de la Royal Pizza;
- 20 x carte + voucher reducere 20% de la Librăria Humanitas Galaţi;
- 6 x carte de la Editura Muzeului de Istorie Galaţi:
1x Doctorul Aristide Serfioti (1828 - 1905). Un destin în slujba comunităţii gălăţene/ Doctor Aristide Serfioti (1828 - 1905). A life in the service of the Community from Galaţi, autor MarianaDelia Pohrib;
1x Restituiri. Makşay, Catalog de colectie (I), autor Elena-Ingrid Bahamat
1x Galaţi - o poveste cu aviatori, autori Dan Antoniu, Violeta Ionescu
1x Biserica fortificată „Precista” - Monument de cultură românească, autor Cristian Dragoş Căldăraru
1x Ferestre deschise la un deceniu de temniţă comunistă, autor Paul Păltănea;
1x Moşia „Balta Brateşului”din ţinutul Covurlui (1448-1887), autor Cristian Dragoş Căldăraru.

- 1 x invitaţie dublă la Teatrul Dramatic „Fani Tardini” Galaţi la piesa „Puşlamaua de la etajul 13” din 26 mai 2018;
- 1 x statueta Decebal, Gorgona Design;
- 3 x tricou Decebal + set 6 suport pahare, Gorgona Design;
- 1 x statueta Al. I. Cuza, Gorgona Design;
- 3 x tricou România + oglinjoară, Gorgona Design;
- 3 x cutiuţă muzicală cu Rapsodia Română, Gorgona Design;
- 3 x căniţă + oglinjoară, Gorgona Design;
- 3 x cană ceramică, Gorgona Design;
- 10 x invitaţie (o persoană) la film la Cinema Prof. Ioan Manole Galaţi;
- 20 x penar etui de la Librăria „Lucian Blaga”.
6. Revendicare premii
Premiile sub formă de voucher pentru a nu-şi pierde valabilitatea trebuie revendicate de câştigători, astfel:
- 2 x voucher cumpărături dulciuri raw vegane de la Lowe it Raw până la data de 31 mai 2018; este valabil până pe data de 22 iunie 2018, inclusiv.
- 2 x voucher o cină romantică la Restaurant Royal până la data de 31 mai 2018; este valabil până pe data de 17 iunie 2018, inclusiv.
- 7 x voucher o pizza + o băutură la alegere de la Royal Pizza până la data de 26 mai 2018; este valabil până pe data de 30 mai 2018, inclusiv.
Invitaţia dublă la Teatrul Dramatic „Fani Tardini” Galaţi la piesa „Puşlamaua de la etajul 13” din 26 mai 2018, ora 19.00, trebuie revendicată până pe 25 mai
2018, inclusiv.
Premiile oferite de Librăria Humanitas Galaţi, Editura Muzeului de Istorie Galaţi, Gorgona Design, Cinema Prof. Ioan Manole Galaţi şi Librăria „Lucian
Blaga” trebuie revendicate de câştigători până la data de 12 iunie 2018, inclusiv.
SPONSORI: LOWE IT RAW, RESTAURANT ROYAL, ROYAL PIZZA, LIBRĂRIA HUMANITAS GALAŢI, TEATRUL DRAMATIC „FANI TARDINI” GALAŢI, GORGONA
DESIGN, CINEMA „PROF. IOAN MANOLE”GALAŢI, EDITURA MUZEULUI DE ISTORIE GALAŢI, LIBRĂRIA „LUCIAN BLAGA”, COPY SHOP PARMA PRINT.

DIRECTOR,
prof. Cristian-Dragoş CĂLDĂRARU

