REGULAMENTUL OFICIAL
al Campaniei „De Pasti, va aducem impreuna”
Perioada campaniei: 15 martie- 7 aprilie 2018

SECTIUNEA 1.ORGANIZATORUL CAMPANIEI
Organizatorul campaniei „De Pasti, va aducem impreuna”, 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 toti participantii. 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 la Biroul de Informatii din Centrului Comercial
Ploiesti Shopping City, amplasat in Com. Blejoi, nr.915A, DN 1B, KM 6, Jud. Prahova.
Campania promotionala se va desfasura in perioada 15 martie – 5 aprilie 2018, exclusiv pe
perioada evenimentului:
Luni-Duminica: 16:00-20:00
SECTIUNEA 3. CONDITII DE PARTICIPARE
La aceasta campanie vor participa persoanele fizice in varsta de peste 18 ani care se vor
inscrie la persoanele desemnate sa conduca campania desfasurata in incinta centrului
comercial, in zona de inscriere din zona scarilor rulante si de la Biroul de Informatii
SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
Campania este deschisa tuturor persoanelor care au implinit varsta de 18 ani, rezidenti in
Romania, cu exceptia angajatilor 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
1. „De Pasti, va aducem impreuna”
Clientii Ploiesti Shopping City, pot participa la campania „De Pasti, va aducem impreuna” in
perioada 15 Martie-05 Aprilie, interval orar 16:00-20:00, cu exceptia zilei de 5 aprilie,

intervalul fiind 11:00-15:00. Acestia pot participa, prezentandu-se la zona de activare din
Ploiesti Shopping City in zilele si intervalul prezentate mai sus, sau direct la InfoPoint, in
perioada campaniei, interval orar 10:00-22:00, exceptie facand ziua de 5 aprilie, cand se pot
inscrie in intervalul 10:00-15:00. Clientii Ploiesti Shopping City pot trimite un mesaj video
persoanelor dragi plecate in afara tarii si se pot inscrie la tragerea la sorti (lasandu-si datele
personale in aplicatia online) in urma careia pot castiga un bilet de avion. Premiile sunt in
numar de cinci, dupa cum urmeaza:
- Castigatorii cu numerele 1 si 2, extrasi, vor castiga cate un bilet de avion in valoare
individuala de 2350 de Lei.
- Castigatorii biletelor cu numerele 3,4,5, vor castiga fiecare cate un bilet cu valoare
individuala de 1410 Euro.
Persoanele extrase vor fi in numar de 8: 5 castigatori si 3 rezerve.
Posibilitati de inscriere si participare: participare activa la zona de activare in Ploiesti
Shopping City sau inscriere la postul de radio. Pentru ambele situatii, participantii au obligatia
de a se inscrie in aplicatia online gasita doar la zona de activare (in intervalul 16:00-20:00,
exceptie facand ziua de 5 aprilie, cu interval orar 11:00-15:00) sau la InfoPoint, in intervalul
orar 10:00-22:00, exceptie facand ziua de 5 aprilie, cu interval orar 10:00-15:00.
Toate mesajele video sau inscrierile radio, care nu se finalizeaza cu inscrierea participantului
in aplicatie, vor fi declarate nule si nu vor participa la tragerea la sorti destinata acestei
campanii.
Tragerea la sorti va avea loc pe data de 05.04.2018, ora 19:00. Aceasta se va face prin
random.org, respectand legea in vigoare. Castigatorul va fi anuntat atat telefonic, cat si prin
e-mail. Daca acesta nu va raspunde in termen de 72 ore, premiul va fi castigat de prima
rezerva extrasa. In cazul in care nici aceasta nu raspunde apelurilor noastre, care vor fi cate 2
la numar in fiecare zi, de pe numere diferite; premiul va fi castigat de a doua persoana extrasa
ca rezerva.
Biletele de avion vor fi achitate de catre Ploiesti Shopping City. Nu se va percepe de catre
castigator contravaloarea acestora in bani.
Premiile au valabilitate pana pe data de 31.12.2018 si pot avea destinatia Romania sau
castigatorul isi poate alege destinatia, cu plecare din Romania, in limita de buget impusa mai
sus. Toate premiile sunt impozitate, conform legilor in vigoare.
Pentru extragerea si acordarea premiilor, va fi compusa o comisie formata la nivelul
administratiei centrului comericial.
2. Campania „Castiga un Cos de Paste”
Clientii Ploiesti Shopping City sunt asteptati in zona de activare cu un bon de cumparaturi, de
minim 100 Lei din magazinele Ploiesti Shopping City si minim 300 de Lei aferent
cumparaturilor din Carrefour. Acestia pot incerca sa deschida Oul, alegand o cheita dintr-un
bol cu 20 de cheite. Daca cheita este castigatoare si deschide lacatul, castigatorul pleaca acasa
cu un cos care contine produse de Paste in valoare de 70 Lei.
Participantii pot incerca sa deschida oul, doar dupa inscrierea in aplicatia online si dupa
prezentarea bonului fiscal valid, din ziua participarii.
Perioada campaniei este intre 15 Martie-7 Aprilie 2018, interval orar: 16:00-20:00.
3. Campania „AddFunPSC”

In cadrul evenimentului din datele 31 martie-1 aprilie, interval orar 12:00-20:00, clientii
Ploiesti Shopping City pot participa la o activitate recreativa. Acestia vor imita miscarile
simulate de un kinect cu senzori pana la finalul fiecarei runde de joc. Daca acestia castiga
runda, se vor inscrie la tragerea la sorti care va avea loc in data de 1 aprilie, ora 20:00, in urma
careia pot castiga un Xbox in valoare de 899 Ron.
Premiul va fi extras in urma inscrierilor in aplicatia online, iar platforma folosita pentru
tragerea la sorti va fi random.org.

SECTIUNEA 6. PREMIILE OFERITE IN CADRUL CAMPANIEI
Premiile acordate in cadrul campaniei sunt urmatoarele:
o 5 bilete avion, valoare totala 8930 Lei
o 24 cosuri de Paste, valoare totala 1680 Lei.
o 1 Xbox, valoare totala 899 Lei
Organizatorul pune la dispozitie un numar total de 30 premii, iar valoarea totala a acestora
este de 11509 ron cu TVA inclus.
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, castigatorul va primi
unul dintre premiile descrise la sectiunea 6.
O persoana are dreptul de a participa o singura data pe zi la campanie si, in consecinta, va
avea dreptul de a primi maxim un premiu pe zi, indiferent de valoarea cumparaturilor.

SECTIUNEA 8. RESPONSABILITATE
Organizatorul campaniei va acorda premiul persoanei a carei solicitare a fost prezentata
organizatorului in conformitate cu prevederile prezentului 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 „De Pasti, va aducem impreuna” 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
Organizatorul concursului nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor
obligații fiscale legate de premiul oferit, cu excepția impozitului ce trebuie retinut la sursă
conform prevederilor legale în vigoare, dacă acesta va fi datorat.
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:
•
•

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 0751/077 835. Prin participarea la aceasta campanie, participantii sunt
de acord sa se conformeze acestui regulament.
S.C. PLOIESTI SHOPPING CITY S.R.L.

