REGULAMENTUL OFICIAL
al Evenimentului „Campionat Fifa 16, editia a IV-a”
Perioada evenimentului: 11-12 iunie 2016

SECTIUNEA 1.ORGANIZATORUL EVENIMENTULUI
Organizatorul evenimentului „Campionatul Fifa 16, editia a IV-a”, S.C. Oval Marketing
SRL., cu sediul social in Bucuresti, sector 3, Str. Popa Nan, nr.183-187, cam. 6-10, etaj 1,
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/10712/2015, cod fiscal RO26344474,
cont RO61 INGB 0000 9999 0178 6165, deschis la banca ING BANK, reprezentată legal de
catre Ioan Curtean, in calitate de Administrator.
S.C. OVAL MARKETING S.R.L. reprezinta interesele Ploiesti Shopping City.
Decizia de derulare a evenimentului 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 EVENIMENTULUI
Acest eveniment este organizat de catre OVAL MARKETING si va avea loc in Ploiesti
Shopping City.
Perioada de desfasurare a evenimentului este 11-12 iunie 2016.
SECTIUNEA 3. CONDITII DE PARTICIPARE
La acest eveniment vor participa persoanele fizice in varsta de peste 18 ani care se vor inscrie
la persoanele desemnate sa conduca campania pe pagina de facebook
www.facebook.com/PloiestiShoppingCity prin intermediul unui mesaj privat ce contine
numarul de telefon si poza buletinului.
SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
Evenimentul este deschis 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 AL EVENIMENTULUI
Ce trebuie sa faci: Te inscrii pe baza unui mesaj privat cu numarul de telefon si poza
buletinului pe pagina de facebook https://www.facebook.com/PloiestiShoppingCity/ pana la
data de 10 iunie 2016, ora 12:00. Dupa terminarea inscrierilor, se va organiza o intalnire a

organizatorilor cu toti cei inregistrati, sambata, ora 11:00, cand se vor extrage cele 32 persoane
care vor intra in competitie. Dupa selectarea participantilor, se vor face grupele pentru
Campionatul Fifa 2016, editia a IV-a.
Mecanism
In urma verificarii indeplinirii conditiilor din prezentul Regulament persoanele care doresc sa
ia parte la eveniment trebuie sa fie de acord cu regulile impuse de Concursurile la care iau parte:
1. Formatul este pe sistemul Champions League, existand 8 grupe a cate 4 echipe.
2. Promoveaza locurile 1 si 2 din fiecare grupa, fiind eliminate ultimele doua locuri din grupe.
3. Echipele promovate din faza grupelor care vor participa in saisprezecimile, optimile,
semifinala, finala vor juca pe sistemul 1 la 1. Departajarea jucatorilor la finalul meciului daca
se dovedereste a fi remiza se va face prin prelungiri, respectiv lovituri de la 11 m.
4. Fiecare participant va juca cate 3 meciuri in grupa sa, iar departajarea se va face prin
acumularea de puncte.
La meci castigat se obtin 3 puncte, pentru meci egal 1 punct iar meciul pierdut 0 puncte.

Nu sunt permise echipele nationale si custom made. Echipele se pot schimba de la un meci la
altul.

Regulament

1. Orice problema, situatie, nelamurire se rezolva cu organizatorul competitiei.
2. In cazul in care un participant nu se conformeaza regulilor jocului, acesta risca excluderea
din competitie.
3. In cazul in care un jucator caruia ii vine randul sa joace nu se prezinta in timp util inceperii
acestuia (5 minute de la anuntul inceperii meciului), va pierde meciul, respectiv va obtine
punctajul 0.
SECTIUNEA 6. PREMIILE OFERITE IN CADRUL EVENIMENTULUI
Premiul I consta intr-o consola Sony PlayStation 4, 12Gb si un DVD joc FIFA 2016
Premiu II – controller Play Station, un DVD joc FIFA 2016
Premiul III – un DVD joc FIFA 2016
Consola Sony PlayStation 4 pret 1549.90 lei, DVD joc FIFA 2016 pret 186.90 lei, controller
Play Station pret 249.90 ron. Valoarea totala a premiilor este de 2360.50 lei.

Nu se permite acordarea contravalorii in bani sau schimbarea premiilor oferite in cadrul acestei
campanii.
Premiile vor fi acordate in limita stocului disponibil, conform mecanismului evenimentului
prezentat la sectiunea 5.
SECTIUNEA 7. ACORDAREA PREMIILOR
Acordarea premiilor
In urma verificarii indeplinirii conditiilor din prezentul Regulament, castigatoriul va primi pe
loc premiul inscris la sectiunea 6.
SECTIUNEA 8. RESPONSABILITATE
Organizatorul evenimentului va acorda premiul persoanei a carei solicitare a fost prezentata
organizatorului in conformitate cu prevederile prezentului regulament. Organizatorul se obliga
ca toate concursurile 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
prezentul eveniment, in conformitate cu prevederile legii 677/2001.
Prin participarea la evenimentul "Campionatul Fifa 16, editia a IV-a", 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 acest eveniment. Dupa desemnarea castigatorilor, datele acestora vor fi pastrate in
contabilitatea firmei potrivit normelor fiscale.
Participantilor la evenimentul " Campionatul Fifa 16, editia a IV-a", 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 SC OVAL
MARKETING SRL, Str. Popa Nan, nr. 183-187, cam 6-10, etj.1, ap. 12, sector 3, Bucuresti.
Imputernicitul, OVAL MARKETING SRL, are doar calitatea de intermediar intre operator si
participant, avand responsabilitatea de a colecta cererile privind exercitarea drepturilor
garantate de Legea 644/2001 privind protectia datelor personale venite din partea participantilor
pentru a le aduce la cunostinta operatorului. Cererile participantilor vor fi solutionate de catre
operator, caruia ii revine aceasta obligatie potrivit legii. Imputernicitul are de asemenea
responsabilitatea de a trimite raspunsurile formulate de operator catre participantii care au
formulat astfel de cereri.

SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE
Impozitul aferent premiilor acordate va fi achitat de catre castigatorii premiilor, respectand
reglementarile fiscale in vigoare.
SECTIUNEA 11. LITIGII
Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la campanie se vor rezolva pe cale
amiabila.
SECTIUNEA 12. INTRERUPEREA CAMPANIEI
Evenimentul 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 EVENIMENTULUI
Regulamentul
Evenimentului
este
disponibil
in
mod
gratuit
pe
site-ul
http://ploiestishoppingcity.ro/ , la Biroul de Informatii din incinta Ploiesti Shopping City si la
nr. de telefon |0751043178. Prin participarea la aceasta campanie, participantii sunt de acord sa
se conformeze acestui regulament.

