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Regulamentul Oficial al Campaniei Promotionale  

“Max Fun Triathlon Arena” 

Emis in data de 14.02.2020 

(“Regulamentul Oficial”) 

 

 
Societatea MAX BET S.R.L., cu sediul in cu sediul in Strada Baratiei, nr. 31, Bucuresti, 
Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40 /6809 /2002, cod unic de inregistrare 
14786022, conturi bancare nr:RO34 BACX 0000 0009 7162 3000 - Unicredit Bank - Sucursala 
Grigore Mora si RO59 BRDE 441S V207 9041 4410 - BRD – Groupe Societe Generale SA - Sucursala 
Unirea, reprezentata legal prin Gherghina Ionescu, in calitate de Administrator, denumit in 

continuare (denumita in continuare “MAXFUN”).  
 
 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI INFORMAREA PUBLICULUI  

Aceasta Campanie promotionala este organizata si desfasurata de MAXFUN in locatia Bucuresti, 

Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 42D, sector 1, etaj 2, unitatea 202, (incinta Baneasa Shopping City) 

(„MAXFUN Baneasa”) pentru Participantii la Campania promotionala, care sunt obligati sa 

respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial, potrivit celor mentionate mai jos 

(denumit in continuare „Regulament Oficial”).  

Regulamentul Oficial sta la dispozitia oricarui participant la Campanie, gratuit, pentru 

consultare, in locatia MAXFUN Baneasa, pe site-ul www.max-fun.ro , pe pagina facebook: 

https://www.facebook.com/MaxFun-Baneasa-Oficial-178165019291817/ și pe site-ul: www.baneasa.ro 

. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, 

urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a 

acestor modificari in mod public. 

 

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE 

Campania promotionala este organizata si se desfasoara in locatia Bucuresti, Sos. Bucuresti-

Ploiesti, nr. 42D, sector 1, etaj 2, unitatea 202, (incinta Baneasa Shopping City) („MAXFUN 

Baneasa”) 

 

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI 

Actiunea promotionala “Triathlon Arena” a MAXFUN Baneasa se va desfasura in data de 28 

Februarie 2020, incepand cu ora 19:00. 

Inscrierea la competitia “Triathlon Arena” se va face incepand cu data de 14.02.2020 ora 

10:00 si se va incheia in data de  27.02.2020, ora 22:00.  

Campania va fi promovata incepand cu data de 14.02.2020 si pe canalele media apartinand 

Baneasa Shopping City si MaxFun Baneasa. 

http://www.max-fun.ro/
https://www.facebook.com/MaxFun-Baneasa-Oficial-178165019291817/
http://www.baneasa.ro/
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Organizatorul are dreptul sa hotarasca in orice moment incetarea sau modificarea Campaniei 

promotionale.  

Instiintarea referitoare la incetarea Campaniei va fi afisata de MAXFUN cu cel putin 5 zile 

inainte de data incetarii Campaniei promotionale intr-un loc vizibil in locatia MAXFUN din Sos. 

Bucuresti-Ploiesti, nr. 42D, sector 1, etaj 2, unitatea 202 si pe site-urile mai sus mentionate.  

Prezenta Campanie promotionala nu este o loterie publicitara in sensul art. 43 din OG 

nr.99/2000, participantii nefiind desemnati prin vreo tragere la sorti sau prin alta modalitate 

bazata pe hazard, nefiind necesara autentificarea regulamentului. 

art.43 alin(1) din OUG nr.99/2000 „(1) Regulamentul şi/sau orice alt document în baza căruia 

urmează să se desfăşoare loteria publicitară trebuie să fie autentificat(e) de un notar public 

înainte de începerea operaţiunii.”  

Campania promotionala se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament 

Oficial. 

Participantii la aceasta Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile 

Regulamentului Oficial. 

Detalii privind actiunea publicitara se pot regasi pe materialele promotionale existente in 

locatia participanta MAXFUN Baneasa pe toata perioada de desfasurare a actiunii publicitare si 

care vor putea fi consultate de toate persoanele interesate.  

 

SECTIUNEA 4. CONDITII DE PARTICIPARE  

Poate participa la Campania promotionala “Triathlon Arena” organizata de MAXFUN Baneasa 

orice persoana fizica care a implinit minimum 14 ani (denumit in continuare “Participantul”). 

Minorii intre 14 ani si 18 ani se pot inscrie in competitie singuri, pe baza cartii de identitate 

proprii si pot participa singuri la desfasurarea competitiei, insa nu vor putea ridica premiile 

decat insotiti de parinte sau tutore. 

Pentru inscrierea in competitia “Triathlon Arena” ce va avea loc in data de 28.02.2020, la 

locatia din Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 42D, sector 1, etaj 2, unitatea 202, (incinta 

Baneasa Shopping City) („MAXFUN Baneasa”), participantii vor accesa site-ul web: 

https://www.baneasa.ro/TriathlonArena.html unde vor completa formularul de inscriere. 

 Pentru inscrierile la “Triathlon Arena” nu exista limita de inscriere, dar doar primii 160 

inscrisi vor participa, iar restul vor intra pe o lista de asteptare. Dupa confirmarile 

telefonice cu 3 (trei zile ) inainte de concurs si cele finale de la inceperea concursului, cei 

din lista de asteptare vor putea participa in ordinea inscrierii pe locurile celor care nu au 

confirmat sau care nu s-au prezentat. In cazul in care vor ramane locuri disponibile sau 

vor exista persoane care nu se vor prezenta, in concurs se vor putea inscrie persoane 

prezente in sala la inceperea evenimentului (in limita locurilor disponibile de 160 de 

participanti). 

Luand in considerare ca inscrierea se realizeaza pe site-ul apartinand Baneasa 

Developments SRL, inscrierea se va realiza conform cerintelor existente pe acest site, cu 

mentiunea ca Baneasa Developments SRL nu detine calitatea de organizator pentru 

aceasta campanie promotionala.  

 
Nu pot participa la aceasta Campanie promotionala angajatii MAXFUN si rudele de gradul I 

ale acestora. 

 

https://www.baneasa.ro/TriathlonArena.html
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SECTIUNEA 5 DESFASURAREA CAMPANIEI 

Competitia se va desfasura conform unui tablou prestabilit prin tragere la sorti (generare 

aleatorie a listei participantilor), va avea loc o singura runda compusa din 3 (trei) discipline 

(bowling, biliard, Fifa 2020) la care fiecare participant se va infrunta astfel:  

 Bowling: din lista aleatoriu generata, participantii vor intra in ordinea de cate 4 jucatori 

la fiecare pista, punctajul fiind; 3,2,1 sau 0 puncte; 

 Biliard: (1vs1) din lista aleatoriu generata, participantii vor intra in ordinea de cate 2 

jucatori la fiecare masa de biliard si se va juca dupa regula doua din trei meciuri, 

punctajul fiind:2,1 sau 0 puncte, (2 pentru victorie cu 2-0 sau 2-1, 1 pentru infrangere 

cu 1-2, 0 pentru infrangere cu 0-2); 

 Fifa 2020: (1vs1) din lista aleatoriu generata, participantii vor intra in ordinea de cate 2 

jucatori la fiecare consola, punctajul fiind: 2 sau 0 puncte (2 pentru victorie, 0 pentru 

infrangere), in caz de egalitate la sfarsitul meciului, departajarea se va face prin 

penalty-uri); 

Pentru a participa la aceasta campanie, persoanele fizice doritoare trebuie sa accese site-ul 

web: https://www.baneasa.ro/TriathlonArena.html si sa se inscrie in competitia „Triathlon 

Arena”. 

Pentru participarea la competitia „Triathlon Arena” nu se solicita taxa de participare. 

De asemenea, orele de joc FIFA 2020 pe XBOX, orele de biliard si orele de bowling jucate de 

participanti in cadrul competitiei reprezinta ore promotionale oferite gratuit participantilor 

inscrisi, doar pe durata competitiei in data de 28.02.2020, in intervalul orar de desfasurare a 

competitiei. 

Numarul participantilor este limitat la 160.  In cazul in care numarul participantilor va fi mai 

mic de 160 , organizatorul poate decide cresterea numarului rundelor/jocurilor in care 

concurentii se vor infrunta conform tabloului prestabilit. 

Punctajul acordat va fi dupa cum urmeaza: 

Clasamentul primelor 16 pozitii va fi stabilit de punctajul obtinut de la cele trei discipline: 

- Bowling: 3, 2, 1 sau 0 puncte; 

- Biliard: 2, 1 sau 0 puncte; 

- Fifa: 2 sau 0 puncte; 

 

In cazul in care 2 sau mai multi participanti vor fi la egalitate avand acelasi punctaj maxim 

de (7 puncte) departajarea va fi facuta de scorul cel mai mare obtinut la proba de Bowling. 

 

Competiția „Triathlon Arena” va fi arbitrată de urmatorii arbitrii: 

 

- Pentru proba de Fifa 2020 XBOX - Tudor Butan, jucător profesionist FIFA, membru al 

echipei naționale de FIFA; 

- Pentru proba de Bowling – Cătălin Gheorghe – multiplu campion national ,actual campion 

european la jocul de Bowling; 

- Pentru proba de Biliard – Cocoru Nicolar – jucator profesionist de biliard 

 

Se vor acorda premii pentru participantii la aceasta competitie dupa cum urmeaza: 

 

https://www.baneasa.ro/TriathlonArena.html
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Clasament Premiu Cantitate Valoarea Valore totala Observatii 

Locul 1 

 
Consola Play Station 4 

Slim 1TbB + Fifa + PSPul 
14 zile + voucher FIFA 

1 1600 lei 

3316 lei 

 

Boxa Remax H6 1 516 lei 
Produs expus 
vitrine. 

Abonament 10 ore de 
bowling,biliard sau 

console video 
1 1.200 lei 

Valabil luni – 
duminica. 

Locul 2 

Huawei P30 Lite 1 1100 lei 

2300 lei 

 

Abonament 10 ore de 
bowling,biliard sau 

console video 
1 1,200 lei 

Valabil luni – 
duminica. 

Locul 3 

Casti Beats Solo 3 
1 
 

900 lei 
 

2100 lei 

 

Abonament 10 ore de 
bowling,biliard sau 

console video 
1 1,200 lei 

Valabil luni – 
duminica. 

Locul 4 

Huawei Watch GT 
1 
 

550 lei 
 

1150 lei 

 

 

Abonament 10 ore de 
bowling,biliard sau 

console video 
1 600 lei 

Valabil luni – 
duminica. 

Locul 5 

Bratara fitbit 1 473 lei 

1073 lei 

 

Abonament 5 ore de 
bowling,biliard sau 

console video 
1 600 lei 

Valabil luni – 
duminica. 

Locul 6 

Bratara fitbit 1 473lei 

1073 lei 

 

Abonament 5 ore de 
bowling,biliard sau 

console video 
1 600 lei 

Valabil luni – 
duminica. 

Locul 7 

Casti Skull Candy 
wireless 

1 280 lei 

880 

 

Abonament 5 ore de 
bowling,biliard sau 

console video 
1 600 lei 

Valabil luni – 
duminica. 

Locul 8 

Casti Skull Candy 
wireless 

1 238 lei 

880 

 

Abonament 5 ore de 
bowling,biliard sau 

console video 
1 600 lei 

Valabil luni – 
duminica. 

        Locul 9  

Casti Skull Candy 
wireless 

1 238 lei           880  

Abonament 5 ore de 
bowling,biliard sau 

1 600 lei           880 lei 
Valabil luni – 
duminica. 

https://www.emag.ro/bratara-fitness-huawei-band-2-pro-black-55022283/pd/D8M5FHBBM/?X-Search-Id=9c513bdeab1f9bf8e3c1&X-Product-Id=38833080&X-Search-Page=1&X-Search-Position=4&X-Section=search&X-MB=0&X-Search-Action=view
https://www.emag.ro/bratara-fitness-huawei-band-2-pro-black-55022283/pd/D8M5FHBBM/?X-Search-Id=9c513bdeab1f9bf8e3c1&X-Product-Id=38833080&X-Search-Page=1&X-Search-Position=4&X-Section=search&X-MB=0&X-Search-Action=view
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console video 

Locul 10 Casti Skull Candy 
wireless 

1 280 lei 880 lei  

Abonament 5 ore de 
bowling,biliard sau 

console video 

1 600 lei 

Valabil luni – 
duminica. 

Locul 11 Baterie externa Asus 10k 
Mah 

1 100 lei 280 lei  

Voucher 2h (bowling, 
biliard sau console 

video) 

1 180 lei Valabil luni – 
duminica. 

Locul 12 Baterie externa Asus 10k 
Mah 

1 
 

100 lei 
 

280 lei  

Voucher 2h (bowling, 
biliard sau console 

video) 

1 180 lei Valabil luni – 
duminica. 

Locul 13 Baterie externa Asus 10k 
Mah 

1 
 

100 lei 
 

280 lei  

Voucher 2h (bowling, 
biliard sau console 

video) 

1 180 lei Valabil luni – 
duminica. 

Locul 14 Baterie externa Asus 10k 
Mah 

1 100 lei 280 lei  

Voucher 2h (bowling, 
biliard sau console 

video) 

1 180 lei Valabil luni – 
duminica. 

Locul 15 Baterie externa Asus 10k 
Mah 

1 100 lei 280 lei  

Voucher 2h (bowling, 
biliard sau console 

video) 

1 180 lei Valabil luni – 
duminica. 

Locul 16 Baterie externa Asus 10k 
Mah 

1 100 lei 280 lei  

Voucher 2h (bowling, 
biliard sau console 

video) 

1 180 lei Valabil luni – 
duminica. 

                                                            VALOARE TOTALA PREMII ACORDATE:     16.812 LEI. 

Abonamentele si voucherele acordate ca premiu, pot fi utilizate oricand pana la finalul anului 2020, cu 

respectarea observatiilor din tabelul de mai sus. 

In functie de numarul de puncte acumulat la jocul de mai sus, va fi stabilita ordinea in care participantii isi 
vor putea alege premiul. 
Nota: 

a) Predarea premiilor se va efectua pe baza de proces verbal intocmit in 3 exemplare (un 
exemplar se inmaneaza castigatorului, iar celelalte doua exemplare raman in posesia 
MAXFUN). La procesele verbale se ataseaza cate o copie xerox de pe buletinul/cartea de 
identitate/pasaportul castigatorului, care ramane parte integranta a documentului 
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intocmit. In cazul in care castigatorul este minor intre 14 si 18 ani, se va atasa o copie a 
cartii de identitate a parintelui sau tutorelui legal, care va semna alaturi de minor 
procesul-verbal de castig. 

b) Valoarea totala bruta a premiilor oferite in cadrul actiunii publicitare este de maxim 
16.812 lei, valoare care depinde de categoria de persoane castigatoare (rezidente sau 
nerezidente).  

c)  Valoarea totala bruta a campaniei promotionale, incluzand valoarea totala bruta a 
premiilor oferite gratuit clientilor in data de 28.02.2020 pe durata competitiei, se va 
stabili prin act aditional, dupa finalizarea competitiei, avand in vedere variabila numar 
participanti, numar ore promotionale de biliard si optiunea castigatorilor intre ore 
bowling/biliard/PS4. 
 

Obligatia calcularii, retinerii si platii impozitului prin retinere la sursa aferent veniturilor din 

premii revine organizatorului actiunii promotionale. Impozitul va fi suportat de organizator. 

 

SECTIUNEA 6. PREVEDERI LEGALE APLICABILE 

Art. 9.1. Conform prevederilor Codului fiscal, pentru persoanele fizice rezidente, veniturile 

sub forma de premii se impun, prin retinere la sursa, cu o cota de 10% aplicata 

asupra venitului net realizat din fiecare premiu.  

Nu sunt impozabile veniturile obţinute din premii, în bani şi/sau în natură, sub valoarea sumei 

neimpozabile stabilite în sumă de 600 lei, realizate de contribuabil pentru fiecare premiu. 

Impozitele aferente atat premiilor in bani (lei), cat si cele aferente premiilor in produse sunt 

incluse in valoarea bruta a campaniei publicitare. 

Pentru persoanele fizice nerezidente, veniturile sub forma de premii se impun, prin 

retinere la sursa, cu o cota de 16% aplicata asupra venitului net realizat din fiecare 

premiu, indiferent de valoarea premiului. 

 

Art. 9.2. EXTRAS DIN CODUL FISCAL IN VIGOARE: 

„Art. 108. (1) Veniturile din premii cuprind veniturile din concursuri [...] precum si cele din 

promovarea produselor/serviciilor ca urmare a practicilor comerciale. 

(2) (Nu sunt venituri impozabile materialele publicitare, pliantele, mostrele, punctele bonus 

acordate cu scopul stimulării vânzărilor.  

 

Stabilirea venitului net din premii si din jocuri de noroc 

Art. 109.: 

Venitul net este diferenţa dintre venitul din premii şi suma reprezentând venit neimpozabil. 

 

Retinerea impozitului aferent veniturilor din premii si din jocuri de noroc 

Art. 110.: 

(1) Veniturile sub formă de premii se impun, prin reţinerea la sursă, cu o cotă de 10% aplicată 

asupra venitului net realizat din fiecare premiu.  

(3) Obligatia calcularii, retinerii si platii impozitului revine organizatorilor/platitorilor de venituri.  
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(4) Nu sunt impozabile urmatoarele venituri obţinute în bani şi/sau în natură: 

a) premii sub valoarea sumei neimpozabile stabilite în sumă de 600 lei, inclusiv, realizate de 

contribuabil pentru fiecare premiu;  

b) ..............................  

 (5) Impozitul calculat si retinut in momentul platii este impozit final. 

(6) Impozitul pe venit astfel calculat si retinut se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 

inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut. 

 

Retinerea impozitului din veniturile impozabile obtinute din Romania de nerezidenti 

Art. 224. (1) Impozitul datorat de nerezidenți pentru veniturile impozabile obținute din 

România se calculează, se reține, se declară și se plătește la bugetul de stat de către plătitorii de 

venituri. Impozitul reținut se declară până la termenul de plată a acestuia la bugetul de stat. 

 (4) Impozitul datorat se calculează prin aplicarea următoarelor cote asupra veniturilor brute: 
d) 16% în cazul oricăror altor venituri impozabile obținute din România, așa cum 

sunt enumerate la art. 223 alin. (1). 

 
 

SECTIUNEA 7. PROTECTIA DATELOR PERSONALE  

Societatea MAX BET S.R.L. este operator date cu caracter personal inregistrat cu nr. 17235, 

conform notificarii 0014399/27.07.2010 in registrul Autoritatii Nationale de Supraveghere a 

Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal .   

In conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia 

persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera 

circulatie a acestor date, organizatorii isi asuma obligatia de a nu face disponibile in nici un fel 

datele personale ale participantilor, cu exceptia cazurilor in care exista o obligatie legala in 

acest sens si numai in limitele prevazute de lege si de Regulamentul Oficial al campaniei 

promotionale. De asemenea, societatea se obliga sa nu faca publice sau sa nu vanda bazele de 

date continand informatii, asa cum au fost ele definite, referitoare la datele personale ale 

clientilor sai.  

Prin completarea formularului de inscriere Participantii sunt de acord cu prevederile 

prezentului Regulament Oficial.  

Participantul ia act ca, datorita faptului ca inscrierea la campania promotionala se realizeaza 

pe site-ul Baneasa Developments SRL, prelucrarea datelor cu caracter personal apartinand 

persoanelor inscrise se va realiza si de catre aceasta societate, conform mentiunilor prevazute 

pe site si pe formularul de inscriere. 

Atat Organizatorul, cat si Baneasa Developments prelucreaza datele cu caracter personal ale 

Participantilor la Campania promotionala in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare. 

Furnizarea datelor cu caracter personal solicitate este obligatorie pentru participarea la 

Campania promotionala.  

In conformitate cu prevederile legale in vigoare, persoanele vizate au dreptul la informare, 
dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul la rectificarea datelor, 
dreptul de a se opune prelucrarii datelor lor cu caracter personal, precum si de a-si retrage 
oricand consimtamantul exprimat. De asemenea, persoanele vizate au dreptul la stergerea 
datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea 
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datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, precum si dreptul de a 
depune o plangere in fata autoritatii de supraveghere si de a se adresa justitiei. 
 
 Pentru exercitarea drepturilor recunoscute de lege, persoanele vizate se pot adresa cu cerere 
scrisa la adresa: Bucuresti, Str. Baratiei nr. 31, sector 3, cod postal 030195, S.C. Max Bet 
S.R.L., la oricare din punctele de lucru MAXFUN ale societatii sau la e-mail: 
datepersonale@ro.maxbetgroup.com si la adresa Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 42D, 
Baneasa Shopping City, Sector 1, sau la email: info.bsc@baneasa.ro. 

 
Astfel, la cererea scrisa a Participantului, datata si semnata, expediata la adresele de mai sus, 

societatea se obliga: (a) sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date cu caracter 

personal ale acestuia, in mod gratuit; (b) sa rectifice, actualizeze, stearga etc., datele cu 

caracter personal, mai putin cele a caror prelucrare este obligatorie potrivit legii;; si/sau (c) sa 

inceteze prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului, mai putin cele a caror 

prelucrare este obligatorie potrivit legii.  

In cererea formulata, Participantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie 

comunicate la o anumita adresa, care poate fi si posta electronica, sau printr-un serviciu de 

corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal. 

 

SECTIUNEA 8. REGULAMENTUL OFICIAL  

Prezentul Regulament prezinta un set de conditii minimale pe care participantii la actiunea 

publicitara trebuie sa le indeplineasca pentru a fi considerati eligibili.  

 

SECTIUNEA 9. LITIGII  

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta Campanie promotionala 

„Triathlon Arena” organizata de MAXFUN se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care 

aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente de 

la sediul Organizatorului. 

Prezentul 14.02.2020, in doua exemplare originale. 

 

Administrator, 

Gherghina Ionescu 

 

mailto:datepersonale@ro.maxbetgroup.com

