REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
„CITY PARK MALL OF CONSTANTA – CAMPIONATUL PREMIILOR EURO ‘16”

Art. 1
ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL CONCURSULUI
1.1. Concursul „CAMPIONATUL PREMIILOR EURO ‘16” (denumit in continuare „Concursul”) este
organizat de catre S.C. NEPI FIVE PROPERTY DEVELOPMENT S.R.L., societate comerciala cu sediul
social in Bucuresti, str. Barbu Vacarescu nr. 301-311, etaj 3, biroul 19, Sector 2, Romania, inregistrata
la Registrul Comertului sub Nr. J40/3523/2013, C.U.I. 31377664, cont RO69RZBR0000060017476223,
deschis la Raiffeisen Bank, reprezentata prin Marius-Alin Burlacu in calitate de Imputernicit (denumita
in continuare „Organizator”).
1.2. Concursul se va desfasura prin intermediul S.C. RUSU&BORTUN CONSULTANTA S.R.L., cu sediul
in Bucuresti, Str. Int. Dacilor nr. 4, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr.
J40/12054/2008, Cod Unic de Inregistrare RO 24172526, reprezentata legal de Catalin Ioan Rusu, in
calitate de Director General (denumita in continuare „Agentia”). Agentia va fi responsabila pentru
implementarea, asistarea si monitorizarea Concursului, precum si pentru validarea castigatorilor.
1.3. Decizia de derulare a Concursului conform regulilor din prezentul regulament (denumit in
continuare „Regulamentul”) este finala si obligatorie pentru participanti. Organizatorul isi rezerva
dreptul de a modifica prezentul Regulament; orice astfel de modificare va fi anuntata public de
Organizator cu, cel putin, 24 de ore inaintea intrarii in vigoare.

Art. 2
DURATA SI ARIA DE DESFASURARE A CONCURSULUI
Campania va debuta in data de 10 iunie 2016 (ora 11:00) si se va finaliza in data de 08 iulie 2016 (ora
12:00), pe website-ul City Park Mall (www.city-park.ro/euro2016), fiind impartita in urmatoarele
saptamani active de concurs:
10.06.2016, 11:00 – 16.06.2016, 23:59
17.06.2016, 00:00 – 23.06.2016, 23:59
24.06.2016, 00:00 – 30.06.2016, 23:59
01.07.2016, 00:00 – 07.07.2016, 23:59
Orice modificare a perioadei de valabilitate a Concursului va fi anuntata public de Organizator cu, cel
putin, 24 de ore inainte de intrarea in vigoare a modificarii.

Art. 3
DREPTUL DE PARTICIPARE
3.1. Concursul se adreseaza oricarei persoane fizice, cu statut de cetatean roman, care a implinit varsta
de 18 ani la data participarii, cu domiciliul stabil sau resedinta in Romania.
3.2. Nu pot participa la acest Concurs angajatii Organizatorului, angajatii companiilor implicate direct
sau indirect in organizarea Concursului, precum si rudele acestora pana la gradul IV inclusiv.

Art. 4
MECANISMUL CONCURSULUI
Pentru a putea participa la Concurs, participantii trebuie sa parcurga urmatorii pasi:
Pentru a putea participa la Concurs, participantii trebuie sa parcurga urmatorii pasi:
a. Sa acceseze website-ul CITY PARK MALL (http://city-park.ro/).
b. Sa isi creeze cont personal in site-ul CITY PARK MALL (http://city-park.ro/login/), in cazul in care
utilizatorul nu are deja cont.
c. Sa se logheze in contul personal din site-ul CITY PARK MALL (http://city-park.ro/inregistrare/), in
cazul in care utilizatorul are deja cont.
d. Sa permita transferul de date (in cazul Log in with Facebook).
e. Sa acceseze aplicatia “CAMPIONATUL PREMIILOR EURO ‘16”.
f. Sa accepte termenii si conditiile stipulate in regulamentul “CAMPIONATUL PREMIILOR EURO ‘16”.
g. Sa dea click pe cat mai multe grupe formate din, cel putin, 3 elemente de fotbal de acelasi tip, intrun timp limitat (timpul intial este de 30 de secunde, urmand ca acesta sa se micsoreze sau sa creasca
in functie de click-uri corecte sau incorecte).
h. Sa obtina un punctaj cat mai mare la jocul „CAMPIONATUL PREMIILOR EURO ‘16”. Punctajul este
calculat in functie de timpul necesar rezolvarii jocului (calculat pe secunde) si de numarul de click-uri
corecte date de participant pe grupurile de, cel putin, 3 elemente de fotbal de acelasi fel.
Un participant beneficiaza zilnic de un numar nelimitat de jocuri pe saptamana, insa in clasament ii va
ramane mereu cel mai bun scor obtinut in saptamana respectiva.
Cu ocazia primirii premiului cuvenit, castigatorul este obligat sa semneze un document pus la
dispozitie de Organizator care sa ateste un asemenea fapt.
Organizatorul va acorda premiul doar participantilor care au luat parte la Concurs in conformitate cu
prevederile prezentului Regulament.

In cazul in care se constata ca un participant nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate
de prezentul Regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula oricand drepturile si beneficiile
ce revin respectivului participant, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata. In
cazul in care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul
participant va restitui Organizatorului contravaloarea premiului si, daca este cazul, cheltuielile
aferente suportate de Organizator in legatura cu acesta.
Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare impotriva tentativelor de frauda,
abuzurilor sau oricaror alte imprejurari care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui Concurs.
Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru participarea la Concurs inainte de 10 iunie 2016 si/sau
dupa 08 iulie 2016.

Art. 5
PREMIILE SI ACORDAREA ACESTORA
In cadrul acestui Concurs, Organizatorul ofera urmatoarele premii:
Premii moment norocos, zilnice:
Denumire
Vouchere City Park Mall
Baterie externa telefon
Voucher cafea
Voucher bere
Minge de fotbal

Cantitate totala
56
56
56
56
56

Pret/ buc (LEI)
30
27
10
7
22.5

Premii saptamanale:
Denumire
Voucher cafea 1 luna
Rucsac
Tricou

Cantitate totala
4
4
4

Pret/ buc (LEI)
300
130
118

Valoarea comerciala totala a premiilor acordate in cadrul Concursului este de 7789 Lei.
Castigatorii Concursului sunt desemnati prin urmatorul mecanism:
5.1.1. In scopul acordarii premiilor instant, sunt declarati castigatori, sub conditia validarii, participantii
care au finalizat o runda de joc intr-un moment norocos, aleatoriu.
5.1.2. In scopul acordarii premiilor saptamanale, sunt declarati castigatori, sub conditia validarii, primii
3 participantii cu cel mai mare clasament din saptamana de concurs (de exemplu, prima saptamana
10 iunie 2016 – 16 iunie 2016).

5.1.3 Participantii care se situeaza pe primele 3 locuri din saptamana de concurs vor castiga, in functie
de clasamentul obtinut urmatoarele premii: locul I – 1 voucher de cafea pentru o luna; locul II – 1
rucsac; locul III – 1 tricou.
5.2.1. Castigatorii zilnici sunt anuntati in ziua castigarii, prin e-mail si in site-ul City Park Mall (www.citypark.ro/euro2016), in sectiunea Castigatori.
5.2.2. Castigatorii saptamanali sunt anuntati in fiecare vineri, in zilele: 17 iunie; 24 iunie; 01 iulie; 08
iulie.
5.3. La inceputul unei noi saptamani de concurs, adica vineri, 17 iunie, 24 iunie, 1 iulie, la 00:00, se
reseteaza scorurile, astfel ca orice utilizator are dreptul de a participa din nou la joc si de a se clasa in
topul saptamanal.
5.4.1. Un participant are dreptul de a castiga oricare sau ambele variante de premii de mai jos, dar nu
mai mult de unul per fiecare tip:
- Un singur premiu instant pe saptamana, prin lucky moment. Daca va castiga in mai multe saptamani,
pe perioada concursului, premiul va fi diferit de fiecare data.
- Un singur premiu saptamanal pe toata perioada concursului.
5.5.1. Premiul se ridica numai prin prezentarea castigatorului la Info Desk City Park Mall of Constanta
cu cartea de identitate si codul primit prin email, de la City Park Mall, in perioada 10 iunie 2016 – 18
iulie 2016 (inclusiv), zilnic, intre orele 10.00 – 22.00. Castigatorii, in baza celor amintite mai sus, vor
primi un voucher cu care isi vor putea ridica premiile din magazinele indicate din City Park Mall sau
vor primi premiile direct de la Info Desk City Park Mall.
5.5.2. In cazul in care castigatorii nu se prezinta la Info Desk-ul City Park Mall, in vederea ridicarii
premiului, pana la data de 18 iulie 2016, inclusiv, ora maxima 22.00, din care doresc sa ridice premiul,
acesta se considera anulat, fara drept de realocare. De asemenea, neprezentarea la magazinele care
ofera premii cu voucherul primit de la Info Desk pana in data de 18 iulie 2016, inclusiv, ora 22.00, duce
la anularea premiului, fara drept de realocare.
5.6. Valoarea premiilor nu poate fi acordata in numerar. In cadrul Concursului, un participant poate fi
declarat castigator o singura data. Premiile castigate nu pot fi inlocuite cu alte produse.
5.7. Castigatorii vor fi anuntati prin e-mail in momentul in care au castigat unul dintre premiile
Concursului. Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere in cazul in care adresa de e-mail nu este
valida, e-mail-ul nu poate fi trimis sau receptionat.
5.8. In cazul refuzului castigatorilor de a beneficia de premiu sau in cazul imposibilitatii validarii lor
conform prezentului Regulament, acestia vor pierde dreptul de atribuire a premiului. In asemenea
cazuri, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiile respective.

Art. 6
INTRERUPEREA CONCURSULUI
Concursul va putea fi intrerupt in caz de forta majora sau printr-o decizie unilaterala a Organizatorului,
dar nu inainte de a anunta publicul cu cel putin 24 de ore in prealabil.
Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre
Organizator si a carui aparitie pune pe acesta in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate
prin prezentul Regulament (de exemplu, orice incident de orice natura care vizeaza existenta sau
accesul site-ului www.city-park.ro/euro2016).
Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie, total sau partial, demararea, continuarea sau
finalizarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor
sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul este
obligat sa comunice aparitia cazului de forta majora participantilor la Concurs in termen de cel mult 5
zile lucratoare de la producere.
In situatiile avute in vedere mai sus, Organizatorul este exonerat de orice raspundere fata de
participantii la Concurs, dupa cum nu este tinut la plata vreunei sume cu titlul de despagubire catre
participanti si/sau castigatori si/sau terti.

Art. 7
PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Prin inscrierea la Concurs, participantii isi exprima acordul ca datele lor cu caracter personal sa fie
prelucrate de catre Organizator, in scopul:
(i) Organizarii Concursului
(ii) Realizarii de rapoarte statistice cu privire la numarul participantilor la Concurs
(iii) Realizarii de cercetari de piata si sondaje de opinie
(iv) Informarii prin diverse mijloace de comunicare (de exemplu, e-mail) cu privire la transmiterea de
noi oferte, promotii, mesaje publicitare si de marketing in legatura cu activitatea City Park Mall of
Constanta.
Datele cu caracter personal ale participantilor nu vor fi transferate in strainatate.
Drepturile participantilor la Concurs sunt garantate conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
Datele cu caracter personal ale participantilor pot fi dezvaluite uneia sau mai multora dintre
urmatoarele categorii de destinatari: reprezentantii legali ai participantilor, persoane fizice sau
juridice care prelucreaza date in numele Organizatorului, alte companii din acelasi grup cu operatorul,
autoritati publice centrale/locale, publicului (numai in cazul castigatorilor).

Drepturile participantilor la Concurs sunt garantate conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
Astfel, participantii au dreptul de acces gratuit la datele personale colectate sau prelucrate de
Organizator, printr-o cerere scrisa, datata si semnata, adresata Organizatorului la datele de contact
precizate la Art. 1 din prezentul Regulament. Participantii au, de asemenea, dreptul de interventie
asupra datelor, dreptul de a solicita transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu
este conforma legii, dreptul de a se opune in orice moment ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul
unei prelucrari, precum si dreptul de a se opune in orice moment ca datele care ii vizeaza sa fie
prelucrate in scop de marketing direct, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.

Art. 8
LEGEA APLICABILA SI SOLUTIONAREA DISPUTELOR
Legea aplicabila este legea romana.
Eventualele diferende aparute intre Organizator si participantii la Concurs se vor solutiona pe cale
amiabila; in cazul in care o astfel de solutionare nu este posibila, diferendul va fi deferit instantelor
judecatoresti competente din Bucuresti.

Art. 9
TAXE SI IMPOZITE
Impozitarea veniturilor sub forma de premii obtinute de catre castigatorii Concursului se va efectua in
conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Art. 10
REGULAMENTUL CONCURSULUI
Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor
prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament. Regulamentul Concursului va fi
disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant, dupa cum urmeaza:
- in cadrul aplicatiei „CAMPIONATUL PREMIILOR EURO ‘16”, pe site-ul City Park Mall of Constanta
www.city-park.ro; si/sau
- prin e-mail catre rgheorghescu@nepinvestment.com; si/sau
- prin cerere scrisa, semnata si datata catre Organizator, folosind datele de contact precizate la Art. 1
din prezentul Regulament.

Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor legale aplicabile si a fost semnat
astazi, 30 mai 2016.

S.C. NEPI FIVE PROPERTY DEVELOPMENT S.R.L.
Prin Marius-Alin Burlacu
_______________

