
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE 

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI  

Organizatorul Campaniei “Vanatoarea de oua cu baloane” (denumita în continuare “Campania” sau 

“Promotia”) este Top Advertising SRL, persoană juridică română, cu sediul în Reconstructiei nr. 7, 

Sibiu, Judetul Sibiu, Romania, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr J32/1560/2008, Cod Unic 

de Înregistrare nr. RO 24506936, denumita in cele ce urmeaza "Organizator" in numele si pentru 

Veranda Obor S.A., o societate pe actiuni, infiintata si functionand in conformitate cu legile din 

Romania, cu sediul in Bucuresti, Str. Ziduri Mosi nr. 23, cladirea centrului comercial Veranda Mall, 

biroul nr. 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/10838/2014, cod unic de 

inregistrare 33599063 

Participantii la aceasta Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului 

official, prezentate mai jos (denumit in continuare “Regulament Oficial”). Regulamentul Oficial va fi 

disponibil oricarui solicitant în mod gratuit, la biroul "Relatii clienti" din Veranda Mall si pe site-ul 

http://www.verandamall.ro/ , pe toata perioada Campaniei Promotionale. Organizatorul isi rezerva 

dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare 

numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificări pe site-ul 

http://www.verandamall.ro/.  Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru luarea la cunostiinta a 

modificarilor de catre participanti, atata timp cat acestea sunt afisate pe site-ul 

http://www.verandamall.ro/.  

 

SECŢIUNEA 2. ARIA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI  

Campania este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei, in orasul Bucuresti, in interiorul 

Veranda Mall si in spatiile exterioare special amenajate in fata Veranda Mall, in conformitate cu 

prevederile prezentului Regulament.  

 

SECŢIUNEA 3. PERIOADA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI  

Campania consta intr-un concurs, care se va desfasura in data de 8 aprilie 2017 in Veranda Mall 

Bucuresti. Inainte de inceperea Campaniei Promotionale şi dupa incetarea duratei Campaniei 

Promotionale, indeplinirea conditiilor mentionate in Regulamentul Oficial nu mai confera dreptul de 

a participa la Campanie.  

 

SECŢIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE  

Campania este accesibila oricarui copil cu varsta cuprinsa intre 4 si 12 ani impliniti la data inceperii 

Campaniei, cu domiciliul in Romania cu acordul parintelui/ tutorelui/reprezentantului legal care il va 

insoti si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament (denumite in continuare 
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„Participanti”) si care sunt prezenti in locatia Veranda Mall din Bucuresti in data de 8 aprilie 2017 

incepand cu ora 11:00.  

Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca 

a prezentului Regulament.  

 

SECŢIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE  

Campania se desfasoara numai in cadrul Veranda Mall din Bucuresti, in data de 8 aprilie 2016, 

incepand cu orele 11:00. In cadrul campaniei se va desfasura un concurs in cadrul caruia se poate 

participa printr-o inscriere prealabila. Cei care doresc sa participe se pot inscrie astfel:  

5.1 Mecanism inscriere 

Participa la concurs copiii care, in perioada 1 aprilie, ora 12:00 – 8 aprilie 2017, ora 11:00, 

completeaza formularul de inscriere disponibil la infodeskul din Veranda Mall, prin trimiterea unui 

email de inscriere la adresa de e-mail office@verandamall.ro  sau pe pagina de Facebook 

https://www.facebook.com/VerandaMall/ prin trimiterea unui comentariu sau unui mesaj privat. 

Datele solicitate in vederea inscrierii sunt: nume si prenume tutore, adresa, numar de telefon, 
adresa de e-mail,  nume, prenume si varsta copil (conform ANEXA 1). Toate campurile sunt 
obligatorii, necompletarea acestora atrage de la sine neinscrierea in concurs 
 

Toti cei inscrisi vor primi un email de confirmare, cu detaliile evenimentului, cu exceptia celor inscrisi 
pe loc. Confirmarea inscrierii se va trimite doar dupa ce toate datele necesare au fost trimise catre 
Veranda Mall printr-una din modalitatile enumerate mai sus: formular, e-mail sau mesaj privat pe 
Facebook. 
 
 
Prin participarea la concurs, părintele/tutorele/reprezentantul legal care îl insoteste pe concurent isi 
da acordul ca prestatia minorului din cadrul concursului sa poata face obiectul unor materiale 
audio/video/foto continand imaginea, respectiv portretul participantului. 
 

5.2 Mecanism concurs “Vanatoarea de oua cu baloane” 

Copiii participanti la concurs vor fi impartiti in grupe de cate 40, in ordinea sosirii acestora insa vor fi 

repartizati pe grupe de varsta.  Grupele vor participa la concursa in ordinea completarii numarului de 

copii necesari desfasurarii concursului. Ei vor fi indrumati de catre promoteri in zona de concurs 

special amenajata unde, dupa startul concursului, vor trebui sa colecteze cat mai multe baloane cu 

premii. Pentru a beneficia de premiu copii trebuie sa sparga baloanele si sa puna premiile intr-un 

saculet pe care il vor primi la startul concursului. 

Nu toate baloanele contin premii. Vor fi un total de 3.200 de baloane din care doar  1.200 de 

baloane vor contine premii; acestea vor fi impartite aleator pe fiecare grupa. 

Fiecare copil va primi premiile adunate in saculet in timpul alocat concursului. 
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SECTIUNEA 6. PREMII 

Toti copiii participant primesc dulciuri si fructe. Primii 3 copii din fiecare grupa, care reusesc sa 

colecteze cele mai multe baloane cu premii vor primi un joc. 

 
 

SECŢIUNEA 7. LIMITAREA RĂSPUNDERII  

Inscrierile înainte sau după perioada menţionată în Regulament, în Secţiunea 3, nu se iau în 

considerare. Organizatorul este absolvit de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de 

catre castigator si/sau de catre persoanele care il reprezinta legal in legatura cu premiul castigat.  

 

SECŢIUNEA 8. TAXE ŞI IMPOZITE  

Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile 

obţinute de către câştigători în conformitate cu codul fiscal in vigoare, orice alte obligaţii de natură 

fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câştigătorului. 

Participanţilor la campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu 

excepţia cheltuielilor normale de desfăşurare a Campaniei (cheltuieli legate de accesul la Internet în 

vederea înscrierii sau a solicitării Regulamentului Oficial de Desfăşurare al Campaniei, etc.). 

Cheltuielile mai sus prevazute nu sunt si nici nu vor putea fi considerate a fi „cheltuieli indirecte” în 

sensul Ordonanţei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piată, 

astfel cum a fost republicata, cu modificările ulterioare.  

SECŢIUNEA 9. ANGAJAMENTE, CONFIDENŢIALITATEA DATELOR  

Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal ale Participanților la prezenta Campanie în 

conformitate cu Legea nr. 677/2001, în calitate de operator date cu caracter personal, înregistrat la 

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Prin comunicarea 

datelor cu caracter personal în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament, consumatorii 

înscriși în Campanie sunt deacord cu toate prevederile Regulamentului și își exprimă acordul expres 

și neechivoc, ca datele lor cu caracter personal să intre în baza de date a Organizatorului în vederea 

inscrierii in Campanie. Organizatorul garantează confidențialitatea datelor cu caracter personal ale 

tuturor Participanților. La cererea expresă a câștigătorului, Organizatorul va asigura acestuia dreptul 

de acces, dreptul de informare, dreptul de intervenție asupra datelor și dreptul de opoziție, în 

conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea 

datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, publicată in Monitorul Oficial nr. 790 

din 12 decembrie 2001 și normelor emise în aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, 

Participanții vor trimite Organizatorului la adresa office@verandamall.ro, o cerere întocmită în 

formă scrisă, datată și semnată. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu 

vor fi dezvăluite catre terți, cu excepția partenerilor contractuali implicați în desfășurarea Campaniei 

și a cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare.  
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SECŢIUNEA 10. LITIGII  

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate 

pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu 

vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente. Eventualele 

reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la urmatoarea adresa : 

office@verandamall.ro, in termen de maxim 2 (doua) zile de la data incheierii Campaniei. Dupa 

aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in considerare vreo contestatie. Organizatorul este 

indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a acestei Campanii, a 

sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei 

Campanii.  

SECŢIUNEA 11. FORŢA MAJORĂ  

Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi 

controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din 

motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-

si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. Daca o situatie de forta majora impiedica sau 

intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi 

exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta 

indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform Cod civil. Organizatorul, daca invoca forta 

majora, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 (cinci) 

zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.  

SECŢIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE 

 Informatii suplimentare, precum si Regulamentul Oficial al Campaniei vor fi disponibile in mod 

gratuit tuturor Participantilor, la biroul "Relatii clienti" din Veranda Mall si pe site-ul 

http://www.verandamall.ro/, pe toata perioada Campaniei Promotionale. 

 

TOP ADVERTISING SRL 
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ANEXA 1 – FORMULAR DE INSCRIERE 

 

Nr. Crt
Nume prenume adult 

insotitor
Adresa Numar de telefon Adresa de e-mail Nume copil participant Varsta copil

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

INSCRIERI COPII VANATOAREA DE OUA CU BALOANE


