Plate?te impozitul online ?i ca?tiga o zi de distrac?ie la Aqu
park Nymphaea Marti , 7 Februarie 2017, 14:21

Primaria Oradea demareaza campania ,,Plate?te impozitul online ?i ca?tiga o zi de distrac
park Nymphaea", prin care dore?te sa-i motiveze pe ceta?eni sa plateasca impozit

Campania se adreseaza persoanelor fizice ?i juridice care in perioada 13 februarie - 31 martie
tesc online impozitele pe cladire, teren ?i auto datorate catre bugetul local pentru anul in
ortalul www.oradea.ro sau prin aplica?ia pentru dispozitive mobile MobilePay din Google
La campanie nu pot participa angaja?i ai Primariei Oradea.

În cadrul acestei campanii se vor acorda 7 premii saptamanale, constand fiecare in cate
familie pentru o zi la Aquapark Oradea. Premiile asigura accesul in Aquapark unei fam
din 2 adulti si 2 copii cu varsta sub 14 ani, pentru intreaga zi. Alte cheltuieli din incinta aq
vor fi suportate de ca?tigatori.
Tragerile la sorti si desemnarea premiilor se vor organiza astfel:

Perioada de campanie

Data tragerii la sorti

13 - 19 februarie 2017

22 februarie 2017

20 - 26 februarie 2017

02 martie 2017

27 februarie - 5 martie 2017 09 martie 2017

6 - 12 martie 2017

16 martie 2017

13 - 19 martie 2017

23 martie 2017

20 - 26 martie 2017

30 martie 2017

Perioada de campanie Data tragerii la sorti

27 - 31 martie 2017 6 aprilie 2017

Se vor extrage 2 ca?tigatori de rezerva pentru fiecare ca?tigator saptamanal. În cazul in care ca?tigatorii desemna?i prin t
ragere la sor?i nu accepta/revendica premiul din diferite motive, premiul se vaacorda primului ca?tigator de rezerva.
Ca?tigatorii vor fi anun?a?i prin comunicat de presa, pe site-ul Primariei Oradea ?i prin adresa transmisa la domiciliul indi
cat in baza de date fiscala a Direc?iei Economice.
Premiile vor fi acordate pe baza voucher de acces la Aquapark Oradea. Ca?tigatorii vor putea revendica voucherele in t
ermen de 30 de zile de la data extragerii ?i anun?arii ca?tigatorului pentru fiecare premiu saptamanal.
Voucherele sunt valabile ?i vor putea fi folosite pe parcursului anul 2017. Premiile vor fi suportate din sponsorizari p
rimite de Primaria Oradea.
Regulamentul campaniei este disponibil pe site-ul www.oradea.ro ?i la afi?ierul Primariei Oradea. Pentru alte solicitari ce
i interesa?i se pot adresa pe adresa de e-mail primarie@oradea.ro.

