ACT ADITIONAL Nr. 1
la REGULAMENTUL CAMPANIEI “MOBILIZATRON” (“Regulament”)

Organizatorul campaniei “MOBILIZATRON – PROGRAM DE SUSTINERE A COMUNITATILOR” - AUCHAN ROMANIA S.A., cu sediul
social in Bucuresti, str. Brasov nr. 25, sector 6, tel. 0374.810.000, avand nr. de inregistrare la ONRCTMB sub nr
J40/2731/2005, Cod Unic de inregistrare RO 17233051, denumita in continuare AUCHAN, legal reprezentata prin dl Ionut
Ardeleanu – Director General,
avand in vedere art. 7 din Regulament – potrivit caruia Organizatorul isi rezerva dreptul de a decide categoria de proiecte pe
care le finanteaza, in raport cu domeniul castigator validat prin voturile participantilor la Campanie;
conform art. 4 alin. 3 din Regulament - Organizatorul doreste sa modifice anumite prevederi ale acestuia si sa le aduca la
cunostinta publicului prin afisare in magazine si pe pagina http://auchan.ro/mobilizatron/ de pe site-ul Organizatorului,
a intervenit prezentul act aditional cu respectarea urmatoarelor prevederi:

ART 1: Se modifica art. 6 alin. 1 din Regulament, care are urmatorul continut:
„Art 6 - VALOAREA SUMELOR ACORDATE PENTRU ORGANIZATIILE NEGUVERNAMENTALE: CRUCEA ROSIE ROMANA,
Fundatia „NOI ORIZONTURI ” si Asociatia „Teach for Romania”
(1) Sumele oferite in cadrul acestei Campanii sunt:
- Organizatia CRUCEA ROSIE ROMANA beneficiaza de o finantare echivalenta cu valoarea in LEI a sumei
de 100.000 EURO, pentru dezvoltarea proiectelor acesteia convenite de catre Organizator;
- Fundatia NOI ORIZONTURI beneficiaza de o finantare echivalenta cu valoarea in LEI a sumei de 90.000 EURO,
pentru dezvoltarea proiectelor acesteia convenite de catre Organizator;
- Asociatia TEACH FOR ROMANIA beneficiaza de o finantare echivalenta cu valoarea in LEI a sumei de 10.000 EURO,
pentru dezvoltarea proiectului acesteia convenit de catre Organizator;
Finantarile sunt acordate in lei, la cursul BNR din ziua acordarii, prin contract de sponsorizare. In Anexele la aceste
Contracte sunt detaliate proiectele dezvoltate de Organizatii - facute cunoscute participantilor la Campanie de catre
Organizator pe pagina http://auchan.ro/mobilizatron/ .
Valoarea totala a finantarilor este contravaloarea in lei a sumei de 200.000 euro, la cursul BNR din ziua platii fiecarei
finantari.”

ART 2: Se modfica Anexa 2 de la Regulament, care se inlocuieste cu ANEXA 2 la prezentul Act adtitional.
ART 3: Toate celelalte prevederi ale Regulamentului, nemodificate prin prezentul Act aditional, raman valabile.

Prezentul Act aditional este redactat si semnat in 1 exemplar original, azi, data de 25.02.2017.

AUCHAN ROMANIA SA
Ionut Ardeleanu – Director general

Anexa nr. 2 „Identificare Organizatii Non-guvernamentale
participante/ Descriere proiect”
A) Ajutor umanitar - Facem diferența pentru cei care au nevoie de AJUTOR UMANITAR - Susținem copiii și
vârstnicii defavorizați printr-o acțiune dedicata lor
B) Facem diferența pentru un MEDIU înconjurător mai curat printr-o acțiune dedicata
C) Facem diferența sprijinind EDUCAȚIA - Susținem educația prin proiecte dedicate pentru o scoala din orasul
care are cauza castigatoare Educatia
1. CRUCEA ROSIE ROMANA
Andreea Furtuna
Crucea Rosie Romana - Biserica Amzei, nr. 29, sector 1, Bucuresti
2. FUNDATIA NOI ORIZONTURI
Bulevardul Pacii, bl 5, ap 9, Lupeni, jud. Hunedoara,
Dana Bates - Director Executiv
3. Asociația TEACH FOR ROMANIA
București (blvd. Alexandru Ioan Cuza, nr. 10, sector 1)
Corina Rozalia Puiu - Director General

