
REGULAMENTUL OFICIAL 

al  Campaniei „Pentru ca iubesti, meriti sa calatoresti” 

Perioada campaniei: 14-25 februrie 2018 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI 

Organizatorul campaniei „Pentru ca iubesti, meriti sa calatoresti” este S.C. PLOIESTI 

SHOPPING CITY S.R.L., cu sediul social in Bucuresti,  Str. Barbu Vacarescu, nr. 301-311, 

etaj 3, birou 28, Sector 2, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/19095/2008, cod 

unic de înregistrare 24725278, reprezentata prin dna. Irina Rosioru in calitate de Director 

Centru Comercial. 

 

Decizia de derulare a campaniei conform regulilor din prezentul regulament este finala si 

obligatorie pentru participanti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba 

regulamentul, dar nu inainte de a anunta publicul.  

SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CAMPANIEI 

Aceasta campanie este organizata de S.C. PLOIESTI SHOPPING CITY S.R.L. si va avea 

loc in cadrul centrului comercial Ploiesti Shopping City. 

Perioada de desfasurare a campaniei este14-25 februrie 2018.  

SECTIUNEA 3. CONDITII DE PARTICIPARE  

La aceasta campanie vor participa persoanele fizice in varsta de peste 18 ani care vor parcurge 

pasii detaliati in Sectiunea 5. 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE  

Campania este deschisa tuturor persoanelor care au implinit varsta de 18 ani, rezidenti in 

Romania, cu exceptia angajatiilor unitatilor comerciale participante din Ploiesti Shopping City, 

angajatii organizatorului precum si angajatii asociatilor/administratorilor acestuia, angajatii 

colaboratorilor (cu care exista relatii contractuale) Organizatorului in materie de curatenie, 

mentenanta, securitate, precum si rudele pana la gradul doi inclusiv sau afinii (sot/sotie) tuturor 

celor mentionati anterior. 

SECTIUNEA 5. MODUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI 

Mecanism campanie  

Clientii Ploiesti Shopping City care isi fac cumparaturile in perioada 14-25 februrie 2018, in 

valoare de minim 150 de lei, au sansa de a castiga un city break  la alegere din destinatiile: 

Roma, Paris, Venetia, Amsterdam,Budapesta, Londra, Praga, Viena, Salzburg, Florenta. 

Clientii pot cumula maxim 2 bonuri fiscale de cumparaturi pentru a atinge pragul valoric de 

150 lei achizitionati; sunt valabile bonurile din oricare dintre magazinele Ploiesti Shopping 

City, mai putin bonurile emise de hypermarketul Carrefour, banci si magazinele de servicii. 



Premiul se acorda prin tragere la sorti, iar participarea se face prin completarea informatiilor in 

aplicatia  IPAD existenta la Info Desk. 

 

 

SECTIUNEA 6. PREMIILE OFERITE IN CADRUL CAMPANIEI 

 

In cadrul acestei campanii, Organizatorul pune la dispozitie un premiu constand intr-un sejur 

pentru 2 persoane, la alegere intr-una din destinatiile: Roma, Paris, Venetia, Amsterdam, 

Budapesta, Londra, Praga, Viena, Salzburg, Florenta,  in luna mai 2018, ce include: 

➢ Transport cu avionul dus-intors 

➢ Cazare cu mic dejun inclus la hotel de 3* 

➢ Transport catre Otopeni 

Nu sunt incluse in pachet: 

➢ Asigurarile de calatorie 

➢ Transport catre si de la aeroportul destinatiei 

➢ Orice alte cheltuieli pe perioada excursiei neincluse in pachet. 

 

Nu se permite acordarea contravalorii in bani sau schimbarea premiului oferit in cadrul acestei 

campanii. 

SECTIUNEA 7. ACORDAREA PREMIILOR  

Acordarea premiilor  

Extragerea se va realiza in data de 28 februarie 2018 in cadrul centrului comercial Ploiesti 

Shopping City. 

Se vor extrage un numar total de 1 premiu si 3 castigatori de rezerva. 

Castigatorul extras va fi contactatde Organizator telefonic, prin reteaua fixa si/sau mobila, in 

termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data efectuarii tragerii la sorti.  

In cazul in care castigatorul nu raspunde la telefon sau nu poate fi contactat, el va fi apelat de 3 

ori in ziua respectiva, Organizatorul depunand toate eforturile pentru a intra in legatura cu 

acesta. Daca in urma acestor incercari, castigatorul nu poate fi contactat, se va apela la 

castigatorul de rezerva extras. De asemenea, in cazul in care castigatorul contactat refuza 

premiul atribuit prin tragere la sorti, va fi apelat castigatorul de rezerva extras.  

Pentru validarea castigului, participantul extras trebuie sa faca dovada atingerii pragului de 

achizitii obligatoriu de 150 lei, cumulat in maxim 2 bonuri fiscale in perioada campaniei, 

conform sectiunii 5 a prezentului regulament. 

Premiile care nu vor putea fi acordate in urma uneia dintre extrageri (castigatorii neputand fi 

contactati sau validati) vor ramane la dispozitia Organizatorului. 

 



 

SECTIUNEA 8. RESPONSABILITATE  

Organizatorul campaniei va acorda premiul castigatorului extras la tombola si validat in urma 

indeplinirii tuturor conditiilor din prezentul regulament. Organizatorul se obliga ca toate 

campaniile sa fie organizate astfel incat sa nu puna in pericol siguranta publica sau sanatatea 

persoanelor implicate. 

SECTIUNEA 9. CONFIDENTIALITATEA DATELOR  

Organizatorul se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor la 

prezenta campanie, in conformitate cu prevederile legii 677/2001.  

Prin participarea la Campanie, participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului 

oficial si isi exprima acordul in privinta acestora si cu privire la includerea datelor personale in 

baza de date a Organizatorului in scopul participarii la aceasta campanie. Dupa desemnarea 

castigatorilor, datele acestora vor fi pastrate in contabilitatea firmei potrivit normelor fiscale.  

Participantilor la campania „Pentru ca iubesti, meriti sa calatoresti” 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, in special 

urmatoarele drepturi:  

• dreptul de acces la date ;  

• dreptul de interventie asupra datelor ;  

• dreptul de opozitie.  

Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii pot trimite o cerere scrisa la S.C. PLOIESTI 

SHOPPING CITY S.R.L., Bucuresti,  Str. Barbu Vacarescu, nr. 301-311, etaj 3, birou 28, 

Sector 2.  

SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE  

Impozitul aferent premiilor acordate cad in sarcina exclusiva a castigatorilor, respectand 

reglementarile fiscale in vigoare. 

SECTIUNEA 11. LITIGII  

Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la campanie se vor rezolva pe cale 

amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele 

judecatoresti romane competente din Prahova.  

SECTIUNEA 12. INTRERUPEREA CAMPANIEI 

Campania va putea fi intrerupta inainte de termen doar in caz de: 

• epuizarea premiilor 

• printr-o decizie a organizatorului, nu inainte de a anunta publicul.  



• forta majora 

SECTIUNEA 13. REGULAMENTUL CAMPANIEI 

Regulamentul Campaniei este disponibil in mod gratuit la Biroul de Informatii din Ploiesti 

Shopping City, dar si pe site-ul www.ploiestishoppingcity.to; mai multe informatii pot fi gasite 

la nr de telefon 0344/802529. Prin participarea la aceasta campanie, participantii sunt de acord 

sa se conformeze acestui regulament.  

 

S.C. PLOIESTI SHOPPING CITY S.R.L. 

http://www.ploiestishoppingcity.to/

