
REGULAMENTUL CAMPANIEI  

PROMOȚIONALE  

    “Extravaganza te invită la Neversea”    

                 9 iunie - 16 iunie 2017 
 
Secțiunea 1. Desfășurarea concursului  
Organizatorul acestui concurs 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 de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/13637/2002, cod 

unic de inregistrare fiscala RO15108621.  

 

Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial 

(denumit în continuare "Regulamentul"), care a fost intocmit conform 

legislatiei aplicabile in Romania, documentul fiind obligatoriu pentru toți 
Participanții la Campanie, așa cum aceștia sunt definiți mai jos.  
 

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, 
urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțul prealabil 
de prezentare a acestora pe site-ul oficial al Organizatorului, www.baneasa.ro. 

Anexele precum si alte acte adiționale la prezentul Regulament, încheiate după 
data începerii campaniei publicitare, vor face parte integrantă din acesta.  
 

La concurs poate participa orice persoană fizică cu vârsta minimă de 18 ani, cu 
domiciliul în București, prin modalitatea de înscriere în condițiile și în perioada 
stabilite prin prezentul Regulament, cu excepția angajaților Organizatorului și 
ai celorlalte societăți implicate în mod direct în organizarea şi desfășurarea 
Promoției (inclusiv ai Reprezentanților și Împuterniciților Organizatorului), a 

soților şi a rudelor de gradul întâi ale acestora. Persoanele inscrise in concurs 

trebuie sa fie din Bucuresti sau sa locuiasca in prezent in Bucuresti. In cazul in 

http://www.baneasa.ro/
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care participantul se inscrie in concurs dar nu locuieste in prezent in Bucuresti 

si este ales ca si castigator potential, Organizatorul nu isi asuma nici o 

responsabilitate privind incapacitatea castigatorului de a-si indeplini condiitiile 

de acordare a premiului.  

 

În cazul in care câștigătorul/câștigătoarea unuia din premii este o persoană 
fizică lipsită de capacitățile de exercițiu, aceasta este îndreptățită să intre în 
posesia premiului prin intermediul curatorului său legal, care va semna în 
numele câștigătorului o declarație prin care Organizatorul este absolvit de orice 

răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum și de plata 
oricăror daune sau pretenții de orice natură legate de premiul respectiv.  
 

Participanţii la concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile 

Regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor menţionate mai jos. 

Regulamentul de participare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, 

pe toată perioada a concursului, pe pagina oficiala de concurs a 

Organizatorului:  

https://www.baneasa.ro/inspiration/extravaganza-shopping-party-te-invita-la-

festivalul-neversea 

 

Secțiunea 2. Durata și locul de desfășurare a concursului  

 

Concursul se va organiza în perioada 9-16 iunie, ora 23:59.  

Concursul se desfasoara pe site-ul oficial Baneasa Shopping City, intr-o pagina 

dedicata acestui concurs (www.baneasa.ro/inspiration/extravaganza-shopping-

party-te-invita-la-festivalul-neversea). 

 

Castigatorii va fi desemnati in cursul zilei de 19 iunie, prin tragere la sorti si 

vor fi validati până a doua zi. Comunicarea cu castigatorii va fi realizata prin 

intermediul adresei de email folosite de acestia pentru inscrierea in concurs. 

Dupa validarea lor oficiala, castigatorii vor fi anuntati in pagina de concurs din 
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site. Anuntarea castigatorilor poate face subiectul si unui anunt separat, pe 

pagina oficiala de Facebook a Organizatorului Baneasa Shopping City.  

Înainte de începerea concursului și dupa încetarea lui, înscrierea în concurs 
și/sau îndeplinirea condițiilor menționate în Regulamentul Oficial nu conferă 
dreptul de a participa la concurs.  

Concursul este organizat în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului 
nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, 
republicată și conform legislației Uniunii Europene.  
 

Secțiunea 3. Mecanismul campaniei promoționale și premiile acordate  

Pentru a participa la acest concurs, participantii trebuie sa indeplineasca 

urmatoarele conditii cumulative:  

 

§ Sa se inscrie in concurs intre 9-16 iunie 2017, prin completarea datelor 

inscrise in formularul de abonare la newsletterul Baneasa Shopping City, 

formular care este disponibil in pagina dedicata acestui concurs 

(www.baneasa.ro/inspiration/extravaganza-shopping-party-te-invita-la-

festivalul-neversea) 

 

§ Să domicilieze in Bucuresti sau in alte zone limitrofe Bucurestiului, care 

permit accesul facil in zona Baneasa, pentru ridicarea premiilor; 

 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu valida inscrierea in concurs a 

comentariilor ce nu respecta cerintele concursului sau constituie un atac la 

adresa brandului sau a regulilor de moralitate.  

 

Prin inscrierea la concurs, participantul sau reprezentantul legal al acestuia 

garanteaza ca are varsta minima implinita de 18 ani si ca locuieste in Bucuresti, 

precum si ca poate dovedi ulterior cu acte acest lucru.  

 

Un participant poate fi descalificat (prin optiunea de stergere a informatiilor 

publicate de utilizator) in orice moment daca Organizatorul observa orice fel de 

comportament considerat nepotrivit cu concursul si prezentul regulament.  
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Organizatorul considera inscrierea la concurs ca o acceptare implicita a acestui 

regulament si considera orice date cu privire la participant adevarate si corecte.  

In cazul descoperirii oricaror neconcordante referitoare la cele de mai sus, 

Organizatorul nu va considera ca valida respectiva participare.  

 

In cadrul acestui concurs vor fi oferite urmatoarele premii:  

 

§ 1 invitatie dubla VIP la festival Neversea (abonament pe toata perioada 

festivalului, in regim VIP, valabil pentru doua persoane; valoare unitara - 650 

lei).  

 
§ 1 x invitatie dubla la festivalul Neversea (abonamente pe toata perioada 

festivalului, valabile pentru doua persoane; valoare unitara - 330 lei).  

Valoarea totala a premiilor oferite in concurs este de 1960 lei. 
 

Premiile anuntate in concurs se vor acorda asa cum au fost anuntate in 

regulament; ele nu se pot schimba cu altele si nici nu se poate acorda 

castigatorului contravaloarea acestora in bani. 

 

Premiile se vor ridica personal, pe baza cartii de identitate doar de catre 

persoana castigatoare, in termen de maxim 10 zile de la data anuntului oficial 

de ridicare a premiilor, transmis via email. 

In masura in care un castigator nu poate beneficia in final de premiul castigat, 

datorita nerespectarii unor conditii specifice de concurs (nu se poate deplasa 

pentru ridicarea premiului din motive obiective sau din alte cauze independente 

de vointa sa), premiul se va acorda unei rezerve, in ordinea stabilita conform 

tragerii la sorti. Premiile din cadrul prezentei Campanii se acordă în limita 
stocului disponibil, nu pot fi înlocuite cu alte premii și nici nu se poate acorda 
contravaloarea lor în bani.  

 

Secțiunea 4. Litigii  

Eventualele reclamații legate de derularea concursului se vor putea trimite pe 
următoarea adresă de email: ancuta.paun@baneasa.ro sau la numărul de 
telefon: 0743 108 582, până la data la care acest regulament produce efecte. 



Dupa această dată, Organizatorul nu va mai lua în considerație nicio 
contestație.  
 

În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la Campanie, 

acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea 
litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre 
soluționare instanțelor competente române de la sediul Organizatorului.  
 

Organizatorul nu isi va asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor 

sau ale institutiilor asupra premiilor castigate de catre participanti.  

Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere cu privire la nefunctionarea 

retelelor de telefonie fixa si/sau mobila sau a retelelor de Internet.  

 

Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere in cazul in care ii sunt comunicate 

informatii false sau eronate. Organizatorul nu raspunde pentru eventuale 

disfunctionalitati in derularea concursului ca urmare a actiunilor unor unor terti 

cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau 

administratori ai retelelor de telecomunicatii sau altii asemenea. Organizatorul 

isi rezerva dreptul unilateral de a descalifica un participant la concurs, daca va 

considera ca acesta nu respecta conditiile din regulament. Organizatorul isi 

asuma responsabilitatea numai in ceea ce priveste acordarea premiilor.  

 

Secțiunea 5. Taxe și impozite 

Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze către bugetul de stat 
impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători în conformitate 
cu Codul Fiscal, cu completările şi modificările ulterioare.  
 

Secțiunea 6. Încetarea concursului  

Concursul poate înceta înainte de termen, în cazul producerii unui eveniment 

ce constituie forță majoră sau caz fortuit, în accepțiunea art. 1351 și art. 1352 

din Codul Civil.  

Forță Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau 
previzionat de către Organizator și a cărui apariție îl pune pe acesta din urmă în 



imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. În 
categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, 
incendii, inundații, greve și blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, 
precum și orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii 
Regulamentului.  

 

Concursul mai poate înceta înaintea de împlinirea perioadei stabilite, ori poate 

fi suspendat oricând în baza liberei decizii a Organizatorului, cu condiția ca 
aceasta să comunice în prealabil o astfel de situație.  
Dacă un eveniment de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului 

din motive independente de voința sa, împiedică sau întârzie total sau parțial 
executarea Regulamentului și continuarea Campaniei,  
 

Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor 
sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, 
conform art.1082 și 1083 Codul Civil. În cazul în care invoca forța majoră, 
Organizatorul este obligat să comunice existența acestuia participanților la 
Campanie, pe pagina oficiala de Facebook, în termen de maxim 10 (zece) zile 

lucrătoare de la apariția cazului de forţă majoră.  

 

Secțiunea 7. Responsabilitate  

Toţi câştigătorii sunt de acord şi se obligă să respecte şi să se conformeze 
tuturor cerinţelor şi condiţiilor impuse de Organizator prin prezentul 
Regulament Oficial, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală şi 
exclusivă a participanţilor şi eventualilor câştigători.  
 

Organizatorul nu are nicio obligaţie de a întreţine corespondenţa cu solicitanţii 
unor revendicări necâştigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor, 
sau după termenul de revendicare a premiilor prevăzut în prezentul Regulament 

Oficial.  

 

Secțiunea 8. Răspundere 



Prin participarea la concurs, participantul declară pe propria răspundere că a 
luat cunoștință, și este de acord cu următoarele: a. Participantul este singur 
răspunzător pentru orice declarație neconformă cu realitatea; b. Participantul 

este conștient de condițiile normale de utilizare a premiilor și poate face uz de 
acestea fără a constitui o amenințare la adresa sănătății și integrității sale 
corporale, și ameninţare la adresa sănătăţii şi integrității sale corporale, și/sau a 
celor din jur.  

Organizatorul și societățile comerciale implicate în concurs: a. nu sunt 
răspunzătoare pentru calitatea premiilor oferite în cadrul acestei Campanii și nu 
acordă termen de garanție de utilizare pentru acestea; d. nu sunt răspunzătoare 
pentru deteriorarea, dispariția sau sustragerea premiilor după momentul 
preluării lor de către câștigător; e. sunt exonerate de orice răspundere pentru 
toate prejudiciile suferite de către câștigători în legătura cu premiile, ulterior 
momentului preluării acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzând 
dar fără a se limita la, vătămări corporale și/sau vătămări ale sănătății, respectiv 
vătămări sau daune aduse patrimoniilor; f. nu sunt răspunzătoare de eventualele 
prejudicii sau daune cauzate de către câștigători unor terți în legătura cu 
premiile, indiferent de natura acestor prejudicii; g. își rezervă dreptul de a 
redistribui premiul sau de a nu-l mai distribui în cazul în care câștigătorul nu se 
prezintă în vederea înmânării premiului (câștigătorul nu a ridicat premiul ).  

 

Secțiunea 9. Protecția și procesarea datelor cu caracter personal  
Organizatorul nu are ca scop strangerea si utilizarea datelor cu caracter 

personal in cadrul acestui concurs. Prin participarea la acest concurs, fiecare 

Participant isi da acordul, in mod expres si neechivoc, cu privire la colectarea si 

prelucrarea de catre Organizator a informatiilor privind: 

§ contul personal de Facebook, a adresei de e-mail pe care candidatii o folosesc 

pentru a valida inscrierea in concurs precum si a datelor oferite cu acest scop.  

Castigatorii isi dau, de asemenea, acordul sa furnizeze date cum ar fi, dar fara a 

se limita la: nume/ prenume, varsta, ocupatia, nr de telefon, adresa e-mail, 

orasul din care provin, etc. si a transmiterii acestora catre Organizator in scopul 

acordarii premiilor stabilite prin acest Regulament;  



§ Stocarea acestor date si prelucrarea lor si in alte scopuri decat cele anterior 

mentionate, respectiv: reclama, marketing si publicitate. Organizatorul va 

pastra confidentialitatea cu privire la datele personale ale Castigatorilor si le va 

utiliza numai in scopurile stabilite prin Regulament. Participantii au dreptul sa 

refuze, in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele pe 

care le-au furnizat in legatura cu participarea la concurs sa fie prelucrate in 

scop de marketing direct sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. 

Participantii au dreptul sa se opuna prelucrarii datelor cu caracter personal in 

orice moment, din motive intemeiate si legate de situatia personala.  

 

Participantii au, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia 

persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera 

circulatie a acestor date (cu modificarile si completarile ulterioare), dreptul de 

informare, dreptul de acces la date, dreptul de opozitie, dreptul de interventie 

asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum si 

dreptul de a se adresa justitiei.  

 

Sectiunea 10. Regulamentul oficial 

Regulamentul Campaniei va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din 
România, fiind disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant dupa cum 

urmeaza:  

 

• pe pagina oficială de concurs,  pe toata perioada desfășurării concursului, la   
 www.baneasa.ro/inspiration/extravaganza-shopping-party-te-invita-la-

festivalul-neversea 

Participanții la concurs sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament, 

iar orice nerespectare a acestuia duce la anularea automata a câștigului. 
Regulamentul a fost redactat astăzi,  
 

09.06.2017 - data autentificării.  
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