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REGULAMANENT EVENIMENT - TESTARE VITEZA SUT 
Eveniment pentru consumatori 

Perioada evenimentului: 14 iunie 2016 - 10 iulie 2016 
 
 

SECTIUNEA 1.  ORGANIZATORUL EVENIMENTULUI "SPEED TEST" 

(1) Evenimentul "SPEED TEST"  (denumit in continuare “Evenimentul”) este organizat de Societatea 
Dezvoltare Comercial Sudului (SDCS) SRL, cu sediul in Calea Vacaresti, nr.391, etaj 2, camera 1, sector 4, 
Bucuresti, inregistrata la Registrul Comerţului sub nr. J40/11072/2004, cod de identificare fiscala 
RO16586012, reprezentata prin manager CBRE Real Estate Consultancy SRL, cu sediul in Europe House, 
B-dul Lascar Catargiu, Nr. 47-53 Etaj 2, Bucuresti, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. 
J40/6638/1997, cod de identificare fiscala RO 9730670, aceasta din urma reprezentata de imputernicit 
 Claudiu Szetyanszki, in calitate de reprezentant autorizat (denumita in continuare "Organizatorul").  

(2) Campania se deruleaza prin intermediul agentiei SC THE CAUSE COMMUNICATION S.R.L., cu sediul in 
Bucuresti, Str. Dr Florea Teodorescu nr 2, sect. 5, Bucuresti, inregistrat la Registrul Comertului cu nr. 
J40/15032/2003, Cod Unic de inregistrare RO 15885679, reprezentata legal de Razvan Nicolescu, 
Administrator, denumită în continuare (denumita in continuare "Agentia").  

(3) Decizia de derulare a Evenimentului conform regulilor din prezentul regulament, (denumit in 

continuare „Regulamentul Oficial”), este finala si obligatorie pentru participanti. Organizatorul isi 

rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, prin intocmirea unui act 

aditional la prezentul regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare de la data publicarii 

actelor aditionale ce contin aceste modificari.  

SECTIUNEA 2. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA EVENIMENTULUI  

(1) Evenimentul este organizat si se desfasoara pe teritoriul Romaniei in incinta centrului comercial Sun 

Plaza - zona Atrium (parter), in perioada 14 iunie - 10 iulie 2016, in conformitate cu prevederile 

prezentului Regulament Oficial.  

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE  

(1) Se pot inscrie in vederea participarii la Eveniment numai persoanele fizice („Participantii”) cu varste 

cuprinse intre 7 si 99 ani.  

(2) Nu pot participa la Campanie urmatoarele categorii de persoane: angajatii companiei Organizator; 

angajatii Agentiei; angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de 

organizarea si desfasurarea Evenimentului; rudele angajatilor mentionati mai sus (respectiv 

copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) . 

Participarea la Eveniment impune cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a 

prezentului Regulament Oficial.  
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SECTIUNEA 4. MECANISMUL EVENIMENTULUI SI VALIDAREA CASTIGATORILOR 

 (1) Participantii la prezentul eveniment trebuie sa indeplineasca conditiile de la Sectiunea 3.  

Inainte de participarea la eveniment, fiecare participant va furniza numele complet, numarul de telefon, 

data nasterii si adresa de email.  

- fiecare participant are dreptul la 3 lovituri - valoarea cea mai buna dintre cele 3 va fi inregistrata pe 

panou zilnic  

- castigator zilnic va fi participantul care a reusit sa atinga cea mai mare viteza a sutului, in ziua 

respectiva 

- suturile la poarta se vor efectua numai de la linia de demarcatie si numai dupa ce promoterul-arbitru 

va da startul  

- viteza suturilor va fi masurata cu ajutorul pistolului-radar Bushnell  

- Afisajul va prezenta viteza in km/secunda  

- la sfarsitul fiecarei zilei, promoterul va suna castigatorul zilei respective si va lasa la info desk - datele 

castigatorului - pt confirmare si livrare premii zinice  

- la ridicarea premiului zilnic, castigatorii vor prezenta actul de identitate si vor semna pentru ridicarea 

premiilor si vor confirma prezenta la finala din data de 10 iulie - ora 18.00 

- pe data de 8 iulie 2016 - toti castigatorii zilnici vor fi contactati pentru confirmarea prezentei la finala 

evenimentului 

- la  finala evenimentului vor participa toti cei 26 de castigatori zilnici 

- loviturile la poarta se vor face in ordine alfabetica  

 - fiecare  participant la finala are dreptul la cate 3 lovituri/suturi - valoarea cea mai buna va fi 

inregistrata/considerata.  

- in cazul in care vor exista valori identice intre unul sau mai multi participanti - se vor organiza lovituri 

de baraj/de departajare in care participantii vor efectua cate 1 lovitura de departajare 

Ridicarea premiilor se face numai in programul de la  info desk.  

 Mecanica evenimentului este valabila doar in timpul orelor de activare cu promoteri. 

Program promoteri:  

- cate 1 promoter Marti - Joi (14, 15, 16 iunie): 16.00 - 20.00 (4h)  
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- cate 1 promoter Luni - Joi (20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 iunie, 4, 5, 6, 7 iulie): 16:00 - 20:00 (4h)  

- cate 2 promoteri in fiecare Vineri (17, 24 iunie, 1, 8 iulie): 16:00 - 20:00 (4h)  

- cate 2 promoteri Sambata si Duminica (18, 19, 25, 26 iunie, 2, 3, 9, 10 iunie): 14.00-20.00 (6h)  

SECTIUNEA 5. PREMIILE EVENIMENTULUI  

 (1) Premiile oferite in cadrul acestui eveniment sunt: 

- premii zilnice - 26 de bucati: 26 vouchere COLIN's in valoare de 50 lei fiecare 

- premii eveniment "Finala" - 3 premii: 3 vouchere HERVIS a cate 150 lei fiecare 

Valoarea totala aproximativa a premiilor: 1750 lei (fara TVA) 

 (2) Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte 

suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Evenimentului (inclusiv costul de 

consultare a regulamentului prin intermediul mai multor canale: posta, telefon. 

 (3) Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestui Eveniment  nu au posibilitatea de a primi 

contravaloarea in bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea 

parametrilor /caracteristicilor premiilor.  

4) Premiile se acorda in limita stocului disponibil 

 (5) Organizatorul isi rezerva dreptul de a schimba alocarea de premii fara a anunta in prealabil aceasta 

modificare.  

(6) Organizatorul isi rezerva dreptul de a suplimenta numarul premiilor garantate oferite in cadrul 

Evenimentului prin intocmirea unui act aditional la prezentul regulament, urmand ca astfel de modificari 

sa intre in vigoare de la data publicarii actului aditional ce contine aceste modificari. 

SECTIUNEA 6. CONDITII DE VALIDITATE 

  Pentru ca un Participant sa fie validat castigator, trebuie sa indeplineasca concomitent, in mod 

obligatoriu si fara echivoc, urmatoarele conditii:  

- sa aiba dreptul de participare conform sectiunii 3; 

- sa furnizeze promoterului datele solicitate  

SECTIUNEA 7. CONFIDENTIALITATEA DATELOR  

(1) Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor la prezentul Eveniment in 

conformitate cu Legea nr. 677/2001, in calitate de operator date cu caracter personal, inregistrat la 
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Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 

12126. 

(2) Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin 

Regulament, castigatorii premiilor Evenimentului isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor 

cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validarii, atribuirii premiilor si 

indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii.  

Comunicarile ulterioare cu caracter publicitar si de marketing direct vor fi adresate doar acelor 

consumatori care si-au dat acordul explicit si neechivoc in acest sens bifand casuta “Da” 

corespunzatoare intrebarii „ACCEPTATI CA IN VIITOR SA PRIMITI COMUNICARI COMERCIALE DESPRE 

PRODUSELE, SERVICIILE SI PROMOTIILE SUN PLAZA ROMANIA?”  

(3) Organizatorul si Agentia garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor 

Participantilor. La cererea expresa a castigatorului, Organizatorul va asigura acestuia dreptul de acces, 

dreptul de informare, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu 

dispozitiile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal si libera circulatie a acestor date, publicata in M. Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor 

emise in aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii vor trimite Organizatorului 

pe adresa in Calea Vacaresti, nr.391, etaj 2, camera 1, sector 4, Bucuresti in atentia Serviciul 

Consumatorului, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. 

 (4) Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestui Eveniment nu vor fi dezvaluite catre terti cu 

exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. 

Codul numeric personal, precum si Seria BI/CI vor fi colectate doar in cazul castigatorilor unor premii cu 

valoare care depaseste 600 RON, conform obligatiei impuse de Codul Fiscal de completare a Declaratiei 

205 - Declaratia informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe 

beneficiari de venit, cuprinsa in Ordinul 2017/2005 publicat in Monitorul Oficial nr. 56 din 20.01.2006. 

Numele si prenumele castigatorilor si premiile castigate in cadrul Evenimentului vor fi publicate conform 

obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor 

de piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.  

(5) Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor Participantilor. 

Participantul la Eveniment, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele 

drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra 

datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si 

dreptul de a se adresa justitiei (art. 18). 

(7) Organizatorul le poate solicita Participantilor acordul pentru a utiliza in mod gratuit, in diverse 

materiale tiparite, audio si video, numele si prenumele lor. Participantii nu vor fi obligati sa isi exprime 

acest acord, acest lucru ramanand la libera lor alegere. In cazul in care participantii vor dori sa isi 

exprime acordul in acest sens, acest lucru va fi consemnat printr-o declaratie scrisa semnata de acestia. 
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 SECTIUNEA 8. RESPONSABILITATE 

 (1) Organizatorul Evenimentului va acorda premiile doar acelor castigatori care au luat parte la 

Eveniment, cu respectarea fidela a prevederilor prezentului Regulament Oficial.  

(2) Organizatorul si celelalte entitati implicate in Evveniment nu isi asuma raspunderea si nu vor putea fi 

implicate sub nici o forma in disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Toate 

litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influenta principiul conform caruia 

Organizatorul Evenimentului va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui Regulament 

Oficial. Din momentul primirii premiilor de catre castigator, Organizatorul nu mai raspunde de 

integritatea si calitatea acestora.  

(3) Din momentul semnarii, de catre Participantul castigator, a procesului verbal de predare-primire a 

premiului, Organizatorul este eliberat de orice obligatie fata de acesta. 

 (4) Organizatorul nu-si asuma raspunderea pentru calitatea sau viciile ascunse ale premiilor acordate in 

aceasta Campanie. Producatorul fiecarui produs sau serviciu oferit ca premiu in cadrul acestui 

Eveniment va remedia orice defect in termenii si conditiile stipulate in certificatele de 

garantie/conformitate.  

(5) Orice modificare a regulilor de participare la Eveniment, a modului de desfasurare a acesteia, a 

perioadei valabilitatii acesteia, vor fi anuntate public de Organizator, prin afisarea actului aditional la 

regulament la Birourile de Relatii cu Clientii ale magazinelor participante.  

(6) Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari 

necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor oferite in cadrul acestui Eveniment. 

(7) Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau 

orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui Eveniment. 

(8) In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, 

Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor 

existente. Orice intentie de influentare a rezultatelor va avea ca rezultat eliminarea respectivului 

Participant din Eveniment.  

SECTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE  

(1) In cazul premiilor cu o valoare mai mare de 600 de lei, organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze 

impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre câstigatori prin primirea Premiilor Evenimentului, 

în conformitate cu dispozitiile Legii 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile 

ulterioare. Organizatorul va depune declaratii de venit la autoritatea fiscala competenta pentru 

veniturile din acest regulament. Orice alte declaratii de venit si cheltuieli ce deriva din câstigarea 

Premiilor cad în sarcina exclusiva a câstigatorului. Organizatorul nu va avea nici o raspundere fata de 

eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre participant în legatura cu acest Eveniment. 
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 (2) In privinta premiilor acestui Eveniment, Participantilor nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli 

directe sau indirecte suplimentare.  

SECTIUNEA 10. INCETAREA EVENIMENTULUI  

(1) Prezentul Eveniment poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora*, 

inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua. * 

Forta Majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, petrecut dupa intrarea in 

vigoare a prezentului Regulament Oficial si care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca, total 

sau partial obligatiile, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului 

de Forta Majora, daca acesta este confirmat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei. 

 (2) Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de 

vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea 

Evenimentului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru 

perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul, daca invoca forta 

majora, este obligat sa comunice participantilor la Campanie, in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia 

cazului de forta majora, existenta acestuia.  

SECTIUNEA 11. LITIGII 

 (1) Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezentul Eveniment se vor rezolva pe 

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

judecatoresti competente din Romania.  

(2) Eventualele reclamatii legate de derularea Evenimentului se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: 

in Calea Vacaresti, nr.391, etaj 2, camera 1, sector 4, Bucuresti in atentia Serviciul Consumatorului, in 

termen de maxim 2 (doua) saptamani de la data publicarii listei castigatorilor. Dupa aceasta data 

Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o contestatie.  

 SECTIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL  

(1) Prin participarea la acest Eveniment, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze 

tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial. Regulamentul de 

participare/desfasurare al Evenimentului este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe site-ul 

www.sun-plaza.ro, la Biroul de Relatii cu Clientii din Centrul Comercial Sun Plaza sau poate fi solicitat 

printr-o cerere scrisa si datata catre S.C. SOCIETATE DEZVOLTARE COMERCIAL SUDULUI (SDCS) S.R.L. 

 (2) Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca 

astfel de modificari sa intre in vigoare de la data publicarii actelor aditionale ce contin aceste modificari. 

(3) Prezentul Regulament Oficial a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern 

nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 

603 din 31.08.2007. 


