În urma procesului de jurizare realizat în cadrul finalei competiției ce a avut loc pe 8 decembrie 2021, Samsung
România anunță desemnarea câștigătorilor primei ediții Solve for Tomorrow din România, după cum urmează:





Premiul I – acordat echipei PartJob – echipa câștigătoare va face parte din comunitatea #Team Galaxy,
respectiv va avea timp de 1 an acces la evenimentele Samsung destinate Team Galaxy, oportunitatea de a
lua parte la campanii Samsung și câte un telefon Samsung Galaxy S21 pentru fiecare membru al echipei.
Premiul II – acordat echipei mPower – monitoare de gaming Samsung Odyssey G7, în funcție de stocurile
disponibile, câte un monitor pentru fiecare membru al echipei.
Premiul III – acordat echipei Recycle:GO– câte un Samsung Galaxy Watch4 pentru fiecare membru al
echipei.

Premii speciale:




Cool Factor Award – acordat lui Andrei Bărăitaru, din echipa Outside The Box – 1 x tabletă Galaxy Tab S7FE
5G
Best Speech – acordat Biancăi Badea – 1 x Samsung Galaxy Buds2 Black
Best Teacher – acordat domnului profesor Marius Morar – 1 x Samsung Galaxy S21

Conform regulamentului disponibil aici, reamintim următoarele:
Câștigătorii vor fi anunțați despre faptul că au fost desemnați câștigători pe adresa de mail cu care s-au înscris în
competiție.
Câștigătorii premiilor oferite în cadrul competiției Solve for Tomorrow nu au posibilitatea de a primi
contravaloarea în bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri și nici să solicite schimbarea
parametrilor/caracteristicilor premiilor.
Premiile, constând în produse, vor fi livrate câștigătorilor prin curier, în termen de maxim 30 de zile lucrătoare de
la data desemnării lor.
În momentul intrării efective în posesia premiului, câștigătorii trebuie să semneze un proces verbal de predare
primire a premiului care va cuprinde următoarele date personale ale câștigătorului: nume, prenume, semnătură.
Refuzul de a semna orice document ce atestă atribuirea efectivă a premiului conduce la pierderea dreptului
câștigătorului de a intra în posesia premiului.
În vederea validării, Organizatorul va contacta persoana care a înscris ideea câștigătoare, prin email, pentru a
obține datele necesare înmânării premiilor (adresa de livrare a premiului, nume, prenume, număr de telefon)
precum și datele necesare în vederea declarării și achitării obligațiilor legale (nume, prenume, CNP).
Samsung Electronics România mulțumește tuturor celor care s-au înscris și au participat în prima ediție a
competiției naționale Solve for Tomorrow România!

