Regulament CONCURS “ #VintageSelfie ” 08 Aprilie – 09 Aprilie 2017
REGULAMENT
CLAUZE INTRODUCTIVE
Prezenta activitate este destinata exclusiv promovarii SC FLORISAL SA, cu sediul social în Satu Mare,
SC FLORISAL SA, cu sediul in Satu Mare, str.Lunca Sighet, nr.38, jud. Satu Mare, inregistrata la ORC Satu
Mare sub nr. J30/321/1995, CUI RO 7377238, cont IBAN RO83 BREL 0002 0010 7345 0100, deschis la Libra
Bank .
Prezenta activitate desfasurata de catre SC FLORISAL SA, reprezinta o promotie in sensul Regulamentului
pentru promotii al Facebook.
In desfasurarea prezentei activitati, SC FLORISAL SA nu urmareste integrarea unui site sau a unei aplicatii
separate pe site-ul Facebook si nu urmareste atragerea de date de pe Facebook sau furnizarea de date
catre Facebook. Activitatea desfasurata se limiteaza la operatiuni specifice utilizatorilor Facebook.
Organizatorul concursului nu realizeaza niciun fel de administrare a unei promotii, in sensul termenilor si
conditiilor Facebook. Aceasta activitate este administrata exclusiv prin actiunile participantilor.
Fiecare concurent sau participant trebuie sa beneficieze de o aprobare completa din partea Facebook
pentru participarea la prezenta activitate.
Aceasta activitate nu este sponsorizata, sustinuta sau administrata de catre sau in asociere cu Facebook.
In desfasurarea prezentei activitati, se vor realiza exclusiv urmatoarele operatiuni: utilizare cerinta “share”
a unei poze, utilizare cerinta „ check in” pe o pagina, inregistrarea pe o pagina, postarea publica pe o pagina
cu hastag #VintageSelfie sau conectarea la tab-ul dedicat.
Promotia este destinata exclusiv persoanelor fizice care au domiciliul in Romania sau cetatenie romana si
au varsta peste 18 ani.
Prin desfasurarea acestei activitati, participantii au luat la cunostinta toate reglementarile Facebook legate
de utilizarea acestui site, fiind direct raspunzatori in cazul incalcarii unei prevederi specifice acestor
reglementari.
Activitatea cu tema « CONCURS – Vintage Selfie @ Platinia Shopping Center» este conceputa si propusa
de catre SC FLORISAL SA. Participantii la aceasta activitate sunt obligati sa respecte termenii prezentati in
prezentul regulament, asa cum este specificat mai jos.
CONDITII DE PARTICIPARE:
In aceasta activitate se pot inscrie cetateni romani sau cu domiciliul in Romania, cu respectarea regulilor
de mai sus, cu varsta peste 18 ani, cu exceptia angajaţilor societăţilor SC FLORISAL SA, S.C Platinia Center
S.R.L, orice angajat al unei societăţi comerciale care dezvoltă activităţi în cadrul Platinia Shopping Center
Cluj Napoca, în baza unei relaţii contractuale cu SC FLORISAL SA.
SC FLORISAL SA isi rezerva dreptul de a
http://www.facebook.com/platiniashoppingcenter
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Informarea participanţilor conform Legii nr. 677/2001
Prezentul regulament stă la dispoziţia oricărei persoane sau autorităţi interesate, putând fi consultat
gratuit la adresa http://www.facebook.com/platiniashoppingcenter. Participarea la prezenta campanie
promotionala implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.
Simpla participare la aceasta Campanie echivalează cu/implică cunoaşterea şi acceptarea integrală şi
necondiţionată de către orice Participant a prevederilor şi aplicării prezentului Regulament în ceea ce
priveşte Campania.
INSCRIERE:
Pentru a participa la prezenta activitate este necesar sa aveti cont de utilizator pe site-ul facebook.com,
completat cu o adresa de email valida si nume / prenume reale. Daca nu aveti cont de utilizator va puteti
creea un cont nou, la adresa: www.facebook.com. In cazul in care username-ul nu corespunde cu numele
/ prenumele reale, castigatorii anuntati pe http://www.facebook.com/platiniashoppingcenter sunt
obligati sa furnizeze numele si prenumele real, adresa de email si un numar de telefon pentru validare la
adresa de email Iphone7@platinia.ro, impreuna cu poza facuta.
Platinia Shopping Center nu isi asuma responsabilitatea pentru niciun fel de informatie falsa furnizata de
participanti, precum si pentru prelucrarea informatiilor astfel furnizate.
MECANISM PARTICIPARE
Mecanismul de inscrierea in activitate este urmatorul:
Sa posteze public pagina proprie de facebook o poza realizata in incinta Platinia Shopping Center cu propria
persoana si caricatura realizata de unul dintre cei 4 caricaturisti prezenti. Fotografia trebuie sa fie facuta
de la umeri in sus astfel incat sa fie vizibila fata persoanei alaturi de caricatura aferenta. Imaginea trebuie
incarcata pe pagina cu hastagul #VintageSelfie si sa fie insotita de un „check in” al paginii
http://www.facebook.com/platiniashoppingcenter .
Concursul se desfasoara in perioada 08 Aprilie – 09 APRILIE 2017 . Pentru validare trebuie trimis un
printscreen cu numarul de like-uri adunat pana Duminica 09 Aprilie ora 20:00, insotite de datele de contact
( nume, prenume, telefon si email) la adresa de email iphone7@platinia.ro.
Caricaturistii pot fi gasiti in incinta Platinia Shopping Center , sambata 08 Aprilie 2017, intre orele 12:0020:00
Primele 3 poze care aduna cel mai mare numar de like-uri vor fi desemnate castigatoare si cei care le-au
postat vor intra in posesia premiilor ( 3 selfie stick-uri si 3 iphone7).
DESEMNAREA CASTIGATORILOR:
Câştigătorii concursului vor fi desemnati in functie de numarul de like-uri acumulat de poza postata şi se
vor alege din lista participanţilor care îndeplinesc toate condiţiile de participare menţionate în prezentul
regulament, pana in data de:
- Luni, 10 Aprilie 2017, ora 12:00. Se vor lua in considerare toate postarile conform regulamentului din
perioada 08 Aprilie – 09 Aprilie ora 20:00. Fiecare participant poate posta o singura poza pentru inscrierea
in concurs. . Pentru validare trebuie trimis un printscreen cu numarul de like-uri adunat pana Duminica 09

Aprilie ora 20:00, insotit de datele de contact ( nume, prenume, telefon si email) la adresa de email
iphone7@platinia.ro. Pentru stabilirea castigatorilor se va folosi urmatoarea procedura:
Primele 3 postari cu cele mai multe like-uri sunt desemnate castigatoare. In cazul in care exista egalitate
intre mai multe postari intre locurile 3, 4 sau 5 castigatorul va fi desemnat folosind site-ul
http://www.random.org/lists/. Se va utiliza apoi functia “Randomize” / “Aleator” pentru a genera o
ierarhizare aleatorie a tuturor numelor introduse in lista.
Urmatoarele 6 persoane din lista ( in functie de numarul de like-uri acumulate) vor fi considerata rezerve,
in ordinea numarului de like-uri acumulat. Dacă, la verificarea finală, unul dintre câştigătorii desemnati
iniţial nu îndeplinesc condiţiile pentru atribuirea premiului, premiul acestuia va fi anulat şi va fi contactată
persoana a cărei nume a fost prima in lista de rezerve. În situaţia în care nu poate fi atribuit premiul nici
de această dată, se va relua procedura până la epuizarea rezervelor. În situaţia în care nici unul dintre cele
6 nume din lista de rezerve nu va duce la acordarea premiului, se va proceda la o nouă extragere în
condiţiile
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http://www.facebook.com/platiniashoppingcenter odata cu anuntarea castigatorilor.
PREMII:
Vor fi acordate 6 premii in valoare de 10.049,94 lei, tva inclus, pentru 3 castigatori , constand in 3 telefoane
iphone7, 32 Gb si 3 Selfie stick-uri cu BT.
In cadrul acestui concurs, nu este posibila inlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia in bani si/sau
in alte obiecte, dupa cum nu este permisa, in nici o situatie, cedarea premiului castigat catre unul sau mai
multi terti. Participantul este unic responsabil asupra oricaror consecinte directe sau indirecte ce pot
aparea ca urmare a postarii oricarui continut cu drepturi de autor pe Facebook.com.
Orice continut utilizat de catre participant trebuie sa respecte o minima decenta, va fi sters orice continut
obscen, morbid, sau care promoveaza violenta sau are tenta rasista.
Termenul de ridicare a premiilor este de maxim 3 zile de la data contactarii castigatorului. In cazul in care
castigatorul nu se prezinta pentru ridicarea premiului, sau renunta la premiu, acesta ramane in
proprietatea SC FLORISAL SA, urmand a fi utilizat in alte scopuri.
In cazul in care castigatorul nu poate fi contactat in maxim 3 zile de la data anuntarii oficiale a castigatorilor,
se apeleaza la rezerve.
SC FLORISAL SA nu isi asuma sarcina de a expedia premiile castigatorilor care nu pot sa le ridice de la
Platinia Shopping Center, Calea Manastur 2-6.
RIDICAREA PREMIILOR
Câştigătorii vor putea ridica premiile de la Platinia Shopping Center, Calea Manastur 2-6 in termen de 3
zile de la data contactarii.
În cazul în care câştigătorul nu se prezintă pentru ridicarea premiului, sau renunţă la premiu, acesta rămâne
în proprietatea SC FLORISAL SA , urmând a fi utilizate în alte scopuri. Ridicarea premiului se va face pe baza
prezentării unui act de identitate valid, în original, care să conţină şi fotografie (buletin, carte de identitate
sau paşaport) şi de completarea în dublu exemplar a unui proces verbal de predare primire a premiului,
dupa validarea informatiilor conform regulamentului de mai sus.

UTILIZAREA DATELOR SI IMAGINII CASTIGATORILOR
Participantul declarat câştigător la acest concurs îşi da acordul necondiţionat ca numele, localitatea de
provenienţă/domiciliu, imaginea, fotografia, materialele filmate cu ei în calitate de câştigător să poată fi
făcute publice şi utilizate de către organizator în materiale audio, foto şi video, pe orice format, în mod
gratuit.

CONTACT:
Pentru mai multe informatii referitoare la prezenta activitate va rugam sa ne scrieti la office@platinia.ro
Participarea la prezenta campanie promotionala implică obligativitatea respectării prevederilor
prezentului Regulament.
Forţă majoră. Caz fortuit
Pentru scopul acestui Regulament, forţă majoră înseamnă orice eveniment eveniment extern,
imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil. Cazul fortuit este un eveniment care nu putea fi prevăzut şi nici
împiedicat de către Organizator, inclusiv dar fara a se limita la, imposibilitatea Organizatorului, din motive
independente de voinţa sa, de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament.
Dacă o situaţie de forţă majoră sau caz fortuit împiedică sau întârzie total sau parţial executarea
Regulamentului şi continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind
îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată,
conform art. 1351 C.civ. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră sau cazul fortuit, este obligat să comunice
participanţilor la Campanie cazul existent în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă
majoră sau caz fortuit.
Litigii
Orice reclamatie având ca obiect "Campania" poate fi adresata in scris la adresa sediului social al
Organizatorului specificata in acest Regulament in termen de maximum 5 zile calendaristice de la data la
care s-a produs evenimentul reclamat.
Organizatorul nu îşi asumă nici un fel de obligaţie privind purtarea unei corespondenţe de orice fel cu
participanţii. Eventualele litigii apărute între organizator şi participanţii la concurs se vor rezolva pe cale
amiabilă, sau în cazul în care această soluţie nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de către instanţele
competente de la sediul organizatorului.
CLAUZE FINALE:
SC FLORISAL SA isi rezerva dreptul de a descalifica orice participant la aceasta activitate pe motiv de
neconcordanta cu tema activitatii sau limbaj neadecvat. Prin inscrierea in aceasta activitate, participantul
confirma faptul ca a citit si a inteles toate conditiile prezentului regulament si ca le accepta. Regulamentul

activitatii este intocmit in conformitate cu legile din Romania si va fi facut public pe
http://www.facebook.com/platiniashoppingcenter . SC FLORISAL SA isi rezerva dreptul de a imbunatati
sau schimba prezentul Regulament, urmand ca orice astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa
publicarea online
ORGANIZATOR
SC FLORISAL SA

