
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI  “PREMII INSTANT EURO 2016” 
DIN CITY PARK MALL OF CONSTANTA 

 
în perioada 15 iunie – 10 iulie 2016 

 
 
Campania “PREMII INSTANT EURO 2016” se organizează sub forma acordării de premii instant (denumită 

în cele ce urmează „Campania”) și se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentul regulament 

(denumit în cele ce urmeaza "Regulamentul"). Termenii și condițiile prezentului Regulament, așa cum sunt 

prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toți participanții la Campanie. 
 
I. Organizator 
 
NEPI Five Property Development S.R.L., societate comercială cu sediul social în București, Str. Barbu 
Vacarescu nr. 301-311, Biroul nr. 19, Etaj 3, Sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului Bucuresti sub nr. 
J40/3523/2013, cod unic de inregistrare 31377664, denumita in cele ce urmeaza („Organizator”), in calitate de 
titular al dreptului de folosinta asupra Centrului Comercial. 
 
II. Locul si durata Campaniei 
 

1. Campania va fi organizata in incinta Centrului Comercial City Park Mall of Constanta din Constanta, bd. 
Alexandru Lapusneanu Nr. 116C, judetul Constanta, Romania (denumit in continuare “Centrul 
Comercial”) 

 
2. Campania se va desfasura in perioada 15 iunie – 10 iulie 2016 

 
3. Magazinele participante la Campanie: toate magazinele din incinta Centrului Comercial (denumite in 

continuare impreuna “Magazinele Participante”), cu exceptia Cora, Cinema City, magazinelor care 
vând echipamente si servicii de telefonie, punctelor de schimb valutar, bancilor, magazinelor care 
presteaza servicii de curatatorie, magazinelor care presteaza servicii de asigurari si a magazinelor care 
sunt prezentate pe site-ul www.city-park.ro in categoria Centrul de servicii. 
 

III. Premii 
 

1. Premiile care pot fi castigate in cadrul programului Campaniei, conform conditiilor precizate in 
prezentul Regulament, sunt: 

A. Breloc metalic – tematoca sportiva – 600 buc 

B. Minge gonflabilă – 600 buc  

C. Poncho în suport tip minge – 300 buc  

D. Desfăcător de sticle – 200 buc  

E. Ochelari de soare tricolor – 300 buc  

F. Vouchere cadou Jolidon – 70 buc  

G. Vouchere cadou World Class – 70 buc  

 

2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica numărul si tipul de premii prevazute in prezentul 
Regulament, inclusiv prin suplimentarea acestora cu alte premii, daca va fi cazul, prin act aditional. 

 

3. Toate premiile care nu au fost castigate sau nu au fost revendicate vor ramane in proprietatea 
Organizatorului. 

 
IV. Conditii de participare si modul de desfasurare al Campaniei 
 

1. Perioada de desfasurare a Campaniei: 15 iunie – 10 iulie 2016  
 

http://www.city-park.ro/


2. Poate participa la Campanie si castiga unul din premiile de mai sus orice persoana fizica rezidenta sau 
nu in Romania, indiferent de nationalitate, care indeplineste urmatoarele conditii: 

 
(i) S-a prezentat în zona în care se află mingea de fotbal norocoasă, a acceptat să participe la 

campania de premii instant, a inscris un gol în poartă și a câștigat un premiu instant. 

(ii) O persoana poate participa la campanie de maxim 1 ori. 

 

 

3. Neindeplinirea oricareia dintre conditiile de la art. 1 din acest capitol va avea ca efect interzicerea 

dreptului de participare la Campanie, respectiv de castigare a voucher-ului. 
 

4. Nu pot participa la Campanie persoanele care nu au implinit varsta de 18 ani, angajatii, 
asociatii/actionarii, administratorii societatii NEPI Five Property Development S.R.L. si nici angajatii, 
asociatii/actionarii, administratorii societatilor ale Magazinelor Participante, colaboratorii si furnizorii 
celor mentionati anterior, precum si rudele de gradul 1 inclusiv sau afinii (sot/sotie) ai tuturor celor 
mentionati anterior. 
 

5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a face publice, in scopuri publicitare, numele, fotografia si 
materialele filmate cu participantii si castigatorii Campaniei. Participarea la Campanie constituie acordul 
neechivoc al potenţialilor câştigători referitor la faptul că persoana, numele, localitatea în care 
domiciliază şi fotografia pot fi făcute publice şi folosite în materiale de către Organizator fără niciun fel 
de plată aferentă. 
 

6. In cazul in care castigator este o persoana cu capacitate de exercitiu restransa, aceasta este îndreptatit sa 
intre in posesia premiului numai prin intermediul tutorelui sau legal, incluzand semnarea de catre tutore 
a unei declaratii date cu încuviintarea Autoritatii tutelare daca este cazul potrivit legii, prin care 
Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv, precum si 
de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura legate de premiul respectiv si de participarea 
castigatorului la Campanie. In cazul în care castigatorul premiului este in incapacitate fizica de a se 
deplasa, atunci este necesară existenta unei procuri semnate si autentificate la un notar de catre 
castigator, procura ce da dreptul persoanei imputernicite de a primi premiul respectiv, inclusiv semnarea 
unei declaratii prin care exonereaza Organizatorul de orice raspundere care ar putea decurge din 
acordarea oficiala a premiului, precum si de plata de despagubiri de orice natura in legatura cu acesta. 
 

V. Modul de desfasurare a Campaniei 

 

1. În aceeasi zi în care s-a prezentat la mingea norocoasă aflată în City Park Mall of Constanta, a acceptat 

să intre în campania de premii instant cu condiția de a marca un gol în poartă aflată în aceiași zonă și de 

a se înscrie în baza de date City Park Mall.   

 

2. După validarea  datelor participanților  și după marcara golului aceștia vor avea șansa să extragă din urnă  

o bilă care va trebui introdusă într-o minge supradimensionată de fotbal. După introducerea bilei, aceasta 

va ieși aleatoriu pe unul dintre cele trei orificii care corespund unei categorii de premii (din cele 3 

categorii pe care le repartizăm pentru o anumită zi). Atât orificiile pe care iese bila norocoasă cât și 

recipientele în care se află premiile sunt numerotate cu “1”, “2”, “3”.  

 

3. Conform prevederilor legale în vigoare, Organizatorul poate face publice numele câștigătorilor și 

câștigurile acordate acestora, prin publicarea pe site-ul oficial al Centrului Comercial www.city-park.ro 

sau prin orice modalități agreate de Organizator pentru publicitate. 
 

4. În cazul în care Organizatorul are suspiciuni sau informații cu privire la faptul că datele prezentate de 

catre un participant sunt ale unei alte persoana decat participantul, Organizatorul poate anula premiul 

respectiv si poate interzice participantului sa mai participe la Campanie pe toata durata de desfasurare a 

acesteia.  

http://www.city-park.ro/


 
VI. Responsabilitate 
 

1. Organizatorul Campaniei nu va avea nicio raspundere derivand din si nu va putea fi implicat in litigii 
legate de detinerea sau proprietatea bunurilor si nici nu va avea nicio raspundere in legatura cu calitatea 
si/sau caracteristicile bunurilor obtinute. De asemenea, Organizatorul nu poate fi implicat in astfel de 
litigii si nu isi asuma niciun fel de obligatie de a purta corespondenta cu participantii. 

2. Prezentul Regulament reprezinta un set de conditii minimale pe care participantii la Campanie trebuie sa 
le indeplineasca pentru a fi considerati eligibili. Participantii la Campanie se angajeaza sa respecte 
regulile din prezentul Regulament. 

3. Organizatorul Campaniei va acorda premiile prevazute in prezentul Regulament numai persoanelor care 
au indeplinit toate conditiile de participare prevazute in prezentul. 

 
 
VII. Protectia datelor personale  
 

1. Participarea la Campanie implica acceptarea expresa a participantilor ca datele lor personale sa fie 
pastrate si prelucrate in baza de date a Organizatorului în scopul unor potentiale informari ulterioare din 
partea acestuia. 
 

2. Organizatorul a fost luat in evidenta ANSPDCP prin NR 9302 in Registru General si se obliga ca datele 
personale să nu fie difuzate catre terti, cu exceptia societatilor implicate in organizarea Campaniei sau a 
Magazinelor Participante sau in cazul organizarii de evenimente in colaborare cu alte societati partenere. 
 

3. Participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind 
protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor 
date, în urma cererii scrise a participantului, datata si semnata, expediata pe adresa Organizatorului: , Str. 
Barbu Văcărescu nr. 301 – 311, Biroul nr. 19, Etaj 3, Sector 2, Bucuresti, Romania. 
a) dreptul de acces la date: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in 

mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu 
prelucrate de catre acesta;  

b) dreptul de interventie asupra datelor: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la 
Organizator, la cerere si in mod gratuit: 
 dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este 

conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;  
 dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;  
 notificarea către terte persoane carora le-au fost dezvăluite datele, a oricarei operatiuni 

efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibilăa sau nu 
presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat;  

c) dreptul de opozitie: persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive 
intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca anumite date care o vizeaza sa faca 
obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare;  

 
4. In vederea exercitarii drepturilor sus mentionate, persoana vizata poate solicita de la Organizator acest 

lucru, printr-o cerere întocmită in forma scrisa, datata si semnata. 
 

5. Organizatorul este obligat sa comunice masurile luate precum si, daca este cazul, numele tertului căruia 
i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la 
data primirii cererii. Organizatorul se obliga că, la prima comunicare in scris pe care o va avea cu 
persoanele din baza de date astfel creata, va aduce la cunostinta drepturile conforme legii 677/2001. 

 
6. Participand la Campanie, participantii sunt de acord ca numele, fotografia si materialele filmate cu 

participantii si castigatorii sa fie facute publice pe un termen nedeterminat si sa primeasca materiale 
informative de la Organizator. Prelucrarea, utilizarea si publicarea informatiilor de mai sus, precum si a 



imaginii participantilor la Campanie nu va fi de natura a crea niciun fel de obligatii, inclusiv de natura 
financiara in sarcina Organizatorului.  

 
X. Dispozitii finale  
 

1. Primirea premiului și bifarea opțiunii “Am citit termenii și condițiile” implică acordul participantului cu 
privire la utilizarea de catre Organizator in scopuri de marketing (anunturi promotionale in cadrul 
Centrului Comercial) si pentru alte evenimente sau promotii, a datelor inscrise in respectivul registru. 

 
2. In cazul in care, in urma unor verificari ulterioare, se constata ca una sau mai multe dintre regulile 

prevazute in prezentul Regulament nu au fost respectate, Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage 
premiul acordat.  

 
3. In cazul in care organizarea Campaniei este impiedicata de diferite evenimente, Organizatorul isi rezerva 

dreptul de a decide, dupa caz, incetarea acesteia sau prelungirea duratei acesteia. 
 

4. Toate premiile neacordate sau invalidate, indiferent de motiv, vor ramane in proprietatea 
Organizatorului. 

 
5. Regulamentul este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, in incinta Centrului Comercial si pe site-

ul oficial al Centrului Comercial www.city-park.ro.  
 

6. Organizatorul isi rezerva dreptul sa modifice prezentul Regulament de cate ori este necesar, cu 
informarea corespunzatoare a celor interesati pe site-ul www.city-park.ro.  

 
 

 
ORGANIZATOR 

NEPI Five Property Development S.R.L 

http://www.city-park.ro/
http://www.city-park.ro/

