REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE
„BACK TO STUDY”

I. Organizator
I.1 Organizatorul campaniei publicitare este BANEASA DEVELOPMENTS SRL, societate romana, cu sediul
in Baneasa Shopping City, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 42D, etaj 3, camera 1, sector 1, Bucuresti, inregistrata la
Registrul Comertului sub numarul J40/13637/2002, cod unic de inregistrare RO15108621, reprezentata prin dl.
Arthur Popa, Director General.
II. Durata campaniei publicitare
II.1 Campania publicitara va incepe in data de 03 septembrie 2020, ora 10:00 si se va finaliza in data de 13
septembrie 2020, ora 22:00.
II.2 Campania publicitara va fi organizata in Centrul Comercial Baneasa Shopping City (Bucuresti, Sos.
Bucuresti-Ploiesti nr. 42D, sector 1) si Feeria (Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 44A, sector 1).
III. Drept de participare
III.1. Are drept de participare orice persoana fizica avand varsta minima de 14 ani implinita pana cel tarziu la
data oferirii premiilor si care achizitioneaza in perioada 03-13 septembrie 2020, de minim 500 (cincisute) lei pe
un singur bon fiscal sau cumulat pe maxim 2 bonuri fiscale emise in aceeasi zi, bunuri din magazinele partenere
(enumerate in Anexa 1) din Baneasa Shopping City si Feeria, din care cel putin un produs este destinat in mod
exclusiv copiilor.
III.2. Nu pot participa la această campanie publicitara angajaţii, asociatii, administratorii companiei Baneasa
Developments S.R.L. si ai societatilor comerciale in ale caror magazine se desfasoara campania publicitara,
precum şi rudele pana la gradul doi inclusiv sau afinii (sot/sotie) ai tuturor celor mentionati anterior.
IV. Descrierea Premiilor Acordate
IV.1. In cadrul campaniei publicitare vor fi acordate un numar total de 250 de Vouchere Diverta, fiecare in
valoare de 200 lei, precum si 30 de tablete Huawei MatePad T8 LTE, fiecare in valoare de 749 lei, premiile
fiind in valoare totala de 72.470 lei.
V. Taxe si impozite
V.1. Orice impozit aferent venitului din premiul castigat cade in sarcina exclusiva a Organizatorului.
VI. Informarea participantilor
VI.1. Prezentul Regulament este la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate, putand fi consultat
gratuit la biroul de informatii din Baneasa Shopping City si pe site-ul www.baneasa.ro.
VI.2. Inscrierea si participarea la campania publicitara implica furnizarea de date cu caracter personal (nume,
prenume, e-mail) din partea participantilor care, prin inscriere la campania publicitara, isi dau acordul pentru
prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Organizator conform prezentului regulament, cu respectarea
legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal, in special Regulamentul 2016/679 privind protectia
persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor
date si Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul
comunicatiilor electronice.
VII. Modalitatea de desfasurare
VII.1. Orice persoana care achizitioneaza in perioada 03 – 13 septembrie 2020 produse din magazinele
partenere din Baneasa Shopping City si Feeria (Anexa 1) de minim 500 (cincisute) lei, pe un singur bon fiscal
sau cumulat pe maxim 2 bonuri fiscale emise in aceeasi zi, din care cel putin un produs este destinat in mod
exclusiv copiilor, si se inscrie in campania publicitara, va fi inscrisa automat in tombola pentru castigarea unei
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tablete Huawei MatePad T8 LTE in valoare de 749 lei. In plus, primii 250 de participanti inscrisi in campania
publicitara vor primi cate un Vouchere Diverta in valoare de 200 lei.
VII.2 Inscrierea in campania publicitara se poate realiza, in perioada 03 – 13 septembrie 2020, pe baza
bonului/bonurilor fiscale, pe www.baneasa.ro (de pe orice device propriu) sau direct la punctul de informatii din
Baneasa Shopping City. In vederea inscrierii, clientii vor avea de completat urmatoarele campuri: nume,
prenume, e-mail, nume magazin(e), valoare bon (bonuri) si vor incarca poza cu bonul (bonurile) pentru validare.
Dupa ce se inscriu, toate datele vor fi verificate pentru evitarea oricaror fraude si, daca acestea sunt validate,
Organizatorul va confirma inscrierea in campania publicitara in maxim 24 de ore de la inscriere, pe adresa de email comunicata. La momentul in care se confirma inscrierea in campania publicitara, primii 250 de participanti
inscrisi si validati vor primi un e-mail de confirmare a inscrierii pentru participarea la tombola precum si un
Voucher Diverta, in format electronic, in valoare de 200 lei. Participantii inscrisi si validati dar care nu se
regasesc in primii 250 de participanti, vor primi un e-mail de confirmare a inscrierii pentru participarea la
tombola.
VII.3. Un participant se poate inscrie o singura data si poate castiga un singur Voucher Diverta si/sau o singura
tableta Huawei MatePad T8 LTE. Premiile nu pot fi preschimbate in bani.
VII.4 Castigatorii premiilor constand in tablete Huawei MatePad T8 LTE vor fi selectati aleatoriu, prin tragere
la sorti cu ajutorul aplicatiei www.random.org. in data de 14 septembrie 2020, iar in aceeasi zi, la ora 16:00,
Organizatorul va afisa pe www.baneasa.ro castigatorii la tombola si va transmite e-mail castigatorilor pentru
ridicarea premiilor.
VII.5. Premiile constand in tablete Huawei MatePad T8 LTE vor putea fi ridicate de la punctul de informatii din
Baneasa Shopping City, prin completarea unui proces verbal de predare-primire, numai pana in data de 30
septembrie 2020. Pentru ridicarea premiului, castigatorul va prezenta un act de identitate pentru validarea
identitatii iar Organizatorul va pastra o copie de pe acesta pentru achitarea, de catre Organizator, a taxelor
aferente premiilor oferite in cadrul campaniei. Daca premiul nu a fost ridicat pana pe 30 septembrie 2020 sau
castigatorul premiului refuza prezentarea cartii de identitate sau completarea / semnarea procesului verbal de
ridicare a premiului, respectivul premiu va fi oferit urmatorului participant inscris si validat pe lista cu rezerve.
VII.6. Premiul constand in Voucherul Diverta va putea fi folosit doar in magazinul Diverta din Baneasa
Shopping City in perioada 03 – 30 septembrie 2020. Fiecare Voucher Diverta are un cod unic de identificare, va
putea fi folosit la o singura achizitie (de unul sau mai multe produse) iar codul va fi anulat automat la efectuarea
platii. Daca valoarea achizitiei este sub 200 lei, utilizatorul Voucherului Diverta nu va primi rest. Produsele
cumparate in baza acestui voucher nu pot fi returnate ci doar schimbate.
VIII. Dispozitii finale
VIII.1. Prin participarea la campania publicitara „BACK TO STUDY”, participanţii accepta si se obliga sa
respecte prevederile prezentului Regulament.
VIII.2. In cazul in care, in urma unor verificari ulterioare, se constata ca una sau mai multe dintre regulile de
participare nu au fost respectate, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula premiul acordat.
VIII.3. In cazul in care organizarea campaniei publicitare este impiedicata de evenimente de forta majora sau de
alte evenimente obiective, Organizatorul isi rezerva dreptul de a decide, dupa caz, incheierea, prelungirea sau
amanarea campaniei publicitare.
VIII.4. Organizatorul isi rezerva dreptul sa modifice prezentul regulament prin act aditional ori de cate ori este
necesar, cu informarea corespunzatoare a celor interesati si/sau a publicarii actului aditional pe site-ul
www.baneasa.ro si la biroul de informatii din Baneasa Shopping City.

Baneasa Developments SRL,
Arthur Popa
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BRAND
ADIDAS
ANNE BEBE
ANNELINO
BENVENUTI
BIGSTEP
BUZZ
CARTURESTI
COCCODRILLO
CONTESSINA
DIVERTA
GEOX
H&M
ILINCA
INTERSPORT
JACADI
KIDZ SPORT
MARKS&SPENCER
MOTHERCARE & ELC
NATURINO
NEXT
NIKE
NORIEL
OKAIDI
PETIT BATEAU
PRENATAL
PRIMIGI
SALOMON
SKECHERS
TEZYO
TOMMY HILFIGER KIDS
ZARA
Media Galaxy
Huawei
Samsung
iStyle
Vans
Superdry
LEVI'S
Sport Loft

ACT ADITIONAL LA
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE
„BACK TO STUDY”

Organizatorul campaniei publicitare „BACK TO STUDY”, BANEASA DEVELOPMENTS SRL, intelege sa
prelungeasca durata campaniei publicitare de la 13 septembrie 2020 ora 22:00, pana la data de 20 septembrie
2020 ora 22:00.
Se modifica articolul VII.4 in Regulament in sensul ca „Castigatorii premiilor constand in tablete Huawei
MatePad T8 LTE vor fi selectati aleatoriu, prin tragere la sorti cu ajutorul aplicatiei www.random.org. in data
de 21 septembrie 2020, iar in aceeasi zi, la ora 16:00, Organizatorul va afisa pe www.baneasa.ro castigatorii
la tombola si va transmite e-mail castigatorilor pentru ridicarea premiilor.”
Restul prevederilor regulamentului campaniei publicitare BACK TO SCHOOL raman neschimbate.

Baneasa Developments SRL
Prin Arthur-Marian Popa
In calitate de Director General
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