REGULAMENT DE DESFĂŞURARE
A activităţii promoţionale “Micuții se întrec să decoreze braduții”
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1. Organizatorul şi durata activităţii promoţionale
1.1 Organizator
Organizator al activităţii promoţionale este SC Polus Transilvania Companie de Investiţii SA, cu sediul
social în Floreşti, str. Avram Iancu nr. 492-500, judeţ Cluj, România, cod unic de înregistrare RO
9693652 şi număr de ordine la Registrul Comerţului J12/1492/1997. Activitatea promoţională
urmăreşte creşterea notorietăţii centrului comercial pe Facebook.
1.2 Denumire. Durata. Locul desfăşurării
Activitatea promoţională poartă denumirea “Micuții se întrec să decoreze braduții’’ şi este dedicat
copiilor şi cadrelor didactice din unităţile de învăţământ preşcolar din Cluj-Napoca, în vederea
câştigării unor vouchere de cumpărături, aşa cum este menţionat în prezentul regulament.
Participarea la activitatea promoţională se va face în conformitate cu condiţiile şi dreptul de
participare detaliate mai jos.
Activitatea promoţională se desfăşoară în perioada 3-16 decembrie 2018, în incinta VIVO! Cluj-Napoca
situat în localitatea Floreşti, str. Avram Iancu, nr. 492-500 şi pe pagina Facebook a centrului comercial,
www.facebook.com/VIVOClujNapoca.

2. Dreptul de participare la activitatea promoţională
La Activitatea Promoţională pot participa cel mult 7 unităţi de învăţământ preşcolar – Grădiniţe, care
vor confirma participarea la concurs, în urma invitaţiei primite din partea Organizatorului, conform Art
3. din prezentul regulament.
Toate unităţile de învăţământ participante la activitatea promoţională trebuie să ia la cunoștință și să
accepte condiţiile prezentului regulament. Luarea la cunoștință a prevederilor prezentului regulament
este strict îndatorirea participanților la activitatea promoţională, anterior procesului de înscriere în
activitatea promoţională, utilizând sursele autorizate de informare descrise la paragraful 2.1 din acest
capitol.
2.1 Surse autorizate de informare asupra regulamentului oficial de activităţi promoţionale.
Responsabilitatea informării asupra regulamentului oficial de activităţi promoţionale
Sursele autorizate de informare asupra regulamentului activităţii promoţionale sunt cele ale
organizatorului, S.C. Polus Transilvania CI SA. Regulamentul oficial este disponibil, pe toată durata de
desfășurare a activităţii promoţionale, în format tipărit, la Biroul de Informații din incinta centrului
comercial VIVO! Cluj-Napoca.
Personalul de la Biroul de Informații din incinta VIVO! Cluj-Napoca poate oferi informații asupra
activităţii promoţionale, însă nu este responsabil pentru transmiterea în întregime a informațiilor
conținute în regulamentul oficial.
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Responsabilitatea de a lua la cunoștință regulamentul oficial revine în totalitate participanţilor.

3. Detalierea modului de participare la activitatea promoţională
Participarea unităţilor de învăţământ preşcolar – Grădiniţe din Municipiul Cluj-Napoca în cadrul a
activitatăţii promoţionale se va face prin confirmarea de participare, în urma invitaţiei primite din
partea Organizatorului, la adresa de email marketing_cluj@vivo-shopping.com.

În cadrul activităţii promoţionale pot participa maxim 7 unităţi de învăţământ preşcolar din Municipiul
Cluj-Napoca.
Stabilirea celor 7 unităţi de învăţământ preşcolar – Grădiniţe care vor participa la activitatea
promoţională se va face prin următorul mecanism:
Primele 7 unităţi de învăţământ preşcolar – Grădiniţe din Municipiul Cluj-Napoca, care vor confirma
participarea la adresa de email: marketing_cluj@vivo-shopping.com, vor fi considerate participante.
Pentru a stabili momentul confirmării se va lua în considerare data, ora și minutul la care e-mail-ul de
confirmare a fost recepționat de către Organizator.
Dacă din orice motive, una dintre unităţile de învăţământ preşcolar stabilite ca şi participante, renunţă
la participare sau nu îndeplineşte condiţiile de participare, va fi luată în considerare următoarea
unitate de învăţământ care şi-a exprimat intenţia de participare.
4. Descrierea premiilor activităţii promoţionale
Premiile activităţii promoţionale sunt 3 carduri de cumpărături valabile în magazinul Altex în valoare
totală 1800 de lei (plus TVA), conform prevederilor art. 6
5. Procesul de desfăşurare al concursului şi selectarea câştigătorilor
Activitatea promoţională se va desfăşura în două etape după cum urmează:


Pregătiri preliminare

Până în data de 30 noiembrie 2018, ora 18:00 se va definitiva lista unităților de învățământ
participante la campanie.
 Etapa 1:
În perioada 03.12-07.12.2018, în intervalul orar 10:00-20:00, cele 7 unităţi de învăţământ
participante vor decora 7 brăduți din polistiren, ce vor fi expuse în incinta centrului comercial
VIVO! Cluj-Napoca și care vor fi puși la dispoziție de către Organizator.
Fiecare unitate preşcolară participantă, va respecta data şi intervalul orar în care se vor prezenta
pentru a decora şi împodobi brăduțul alocat, conform unui program stabilit în prealabil de către
Organizator și comunica acesteia.
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Brăduți pot fi decorați, împodobiți cu elemente realizate manual de către copiii şi cadrele didactice
din cadrul unităţilor de învăţământ participante, sau pot fi achiziţionate din comerţ. Participanţii
pot alege liber modul în care vor realiza decorarea brăduților.
Achiziţionarea materialeor necesare şi/sau realizarea elementelor/materialelor necesare decorării
revin în sarcina unităţilor de învăţământ participante, Organizatorul ne asumându-şi nicio obligaţie
în acest sens.



Etapa 2

Fotografia fiecărui brăduț decorat de fiecare unitate de învătământ va fi expusă pe pagina de
facebook a centrului comercial VIVO! Cluj-Napoca – www.facebook.com/VIVOClujNapoca şi vor fi
supuse votului public conform următoarei proceduri:
În perioada 10.12.2018-16.12.2018, în intervalul orar 10:00-22:00, fiecare fotografie va putea fi
votată de public prin aprecierea “Like” a brăduțului preferat.

La finalul perioadei de votare, primele 3 imagini, reprezentând brazi decorati de 7 unităţi de
învăţământ participante, care acumulează cele mai multe „Like-uri” vor fi considerate
câştigătoare.

6. Acordarea premiilor activităţii promoţionale
În funcţie de numărul de voturi („Like-uri”) primite de către fiecare unitate învăţământ participantă, se
va stabili ierarhia de acordare a celor trei premii puse în joc.
•
•
•

Locul I – Card Cadou valabil în magazinul Altex în valoare de 800 de lei (TVA inclus)
Locul II – Card Cadou valabil în magazinul Altex în valoare de 600 de lei (TVA inclus)
Locul III – Card Cadou valabil în magazinul Altex în valoare de 400 de lei (TVA inclus)

Organizatorul nu îşi asumă răspunderea de a remedia viciile, de orice natură, pe care le-ar putea avea
produsele ce constituie premiile. Câştigătorii premiilor nu pot opta pentru primirea contravalorii
premiilor în bani sau în alte obiecte şi nici nu pot solicita modificarea caracteristicilor tehnice sau de
orice altă natură ale produselor. Conditiile si modul de utilizare al cardurilor cadou sunt stabilite de
catre SC Altex Romania SRL - SC Polus Transilvania CI SA neasumându-şi nicio obligaţie în acest sens.
Transferul dreptului de proprietate are loc în momentul semnării de către reprezentantul unităţii de
învăţământ desemnate câştigătoare şi organizator a procesului-verbal de atribuire a premiilor.
Organizatorul se obligă să facă publice numele unităţilor de învăţământ câştigătoare precum şi a
câştigurilor acordate.
Anunţarea câştigătorilor se va face pe pagina de facebook a centrului comecial VIVO! Cluj-Napoca, la
adresa www.facebook.com/VIVOClujNapoca în data de 17 decembrie 2018, ora 12.00.
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7. Utilizarea datelor și imaginii câștigătorilor
Participanţii declaraţi câştigători la această Activitate promoţională îşi dau acordul necondiţionat ca
numele, sediul și imaginea/marca grădinițelor, să poată fi făcute publice şi utilizate de către
organizator în materiale audio, foto şi video, pe orice format, în mod gratuit.
8. Responsabilităţi generale
Organizatorul nu îşi asumă nici un fel de obligaţie privind purtarea unei corespondenţe de orice fel cu
participanţii.
Eventualele litigii apărute între organizator şi participanţii la Activitatea promoţională se vor rezolva pe
cale amiabilă, sau în cazul în care această soluţie nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de către
instanţele competente de la sediul organizatorului.
9. Taxe
Organizatorul se obligă să calculeze şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile sub formă de
premii obţinute de către câştigători, în conformitate cu reglementările Codului Fiscal în vigoare, orice
alte obligaţii de natură fiscală sau de altă natură în legătură cu aceste venituri fiind în sarcina exclusivă
a câştigătorilor.
10. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Organizatorul se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale reprezentanților persoane
fizice ale participanţilor şi să nu le dezvăluie terţilor fără consimţământul scris al participanţilor, în
conformitate cu prevederile legii Legii 190/2018, a Regulamentul General de Protectia a Datelor
2016/679 și normele legale aplicabile. Datele personale furnizate de participanți nu vor fi procesate
sau introduse de organizator sau de altă persoană în vreo bază de date fără acordul participanţilor la
activitatea promoțională, aceste date fiind necesare numai şi exclusiv pentru identificarea şi anunţarea
câştigătorilor campaniei.
Datele personale colectate sunt cele din procesul verbal de predare-primire a premiului precum și
orice alte date pe care persoanele vizate ni le-au furnizat. Acestea vor fi stocate exclusiv pe perioada
necesară desfășurării campaniei și acordării premiilor, precum și pentru o perioadă de 2 luni de la
finalizarea campaniei, pentru a asigura conformitatea acordării, utilizării premiilor.
În calitate de persoane vizate aveți dreptul de a accesa datele cu caracter personal, de a solicita
rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării precum și dreptul de a vă opune
prelucrării, de a solicita portabilitatea datelor sau de a vă adresa cu o plângere Autorității de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro), în condițiile legii.
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă rugăm să vă adresați cu o cerere scrisă la Biroul de informații
din incinta VIVO! Cluj-Napoca sau contactând Responsabilul nostru cu prelucrarea datelor prin e-mail
madalina.oprea@jantea-law.ro, tel. 0740246399, adresă de corespondență București, sector 1, str.
Transilvaniei nr. 9.
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11. Întreruperea/Anularea activităţii promoţionale
Activitatea promoţională va putea fi întreruptă/anulată doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie
unilaterală şi nemotivată a organizatorului.

12. Regulamentul oficial/amendarea regulamentului oficial
Prezentul regulament de participare este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant la sediul firmei
organizatoare precum şi pe Internet la adresa www.vivo-shopping.com.
Regulamentul oficial poate fi amendat pe perioada de desfășurare a activităţii promoţionale doar cu
paragrafe care clarifică aspectele deja existente în regulamentul oficial.
ORGANIZATOR

Data

SC Polus Transilvania Companie de Investiţii SA

26.11.2018
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