REGULAMENTUL Campaniei comerciale „Incearca-ti norocul cu noua colectie de premii!"
(perioada: 29.09.2016 – 09.10.2016)

Art. 1 - Organizatorul
1.1 Organizatorul campaniei promotionale cu premii " Incearca-ti norocul cu noua colectie de premii" (denumita in continuare
"Campania") este S.C. SOCIETATE DEZVOLTARE COMERCIAL SUDULUI (SDCS) S.R.L. (denumita in continuare "Organizator"),
cu sediul social in Calea Vacaresti, nr.391, etaj 2, camera 1, sector 4, Bucuresti, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului
Comertului al Municipiului Bucuresti sub nr. J40/11072/2004, Cod Unic de Inregistrare RO 16586012, avand numar de
operator de date personale 12126. Campania se deruleaza prin intermediul S.C. Pandorra Story Style S.R.L., cu sediul in
Bucuresti, Str. Pastorului, nr. 2, Bl. 4, sc. 2 ap.83, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului al Municipiului Bucuresti sub nr.
J40/7175/28.07.2010, Cod Unic de Inregistrare RO27220458, in calitate de Agentie imputernicita, desfasurand activitati
legate de regulamentul Campaniei, tragerea la sorti, gestionare si integrarea canalelor campaniei (drop mail, web),
contractarea castigatorilor si inmanarea premiului castigat, denumita in cele ce urmeaza „Agentie"
1.1.2 In ceea ce priveste operatiunile privind colectari si/sau prelucrari de date cu caracter personal, confidentialitatea
acestora este asigurata, aceste operatiuni vor fi realizate de catre Organizator sau Agentie, in calitate de imputernicit.
1.1.3. Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal şi libera circulatie a acestor date, modificata şi completata, şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu
caracter personal şi protecţia vieţii private in sectorul comunicaţiilor electronice, Organizatorul sau Agentia Imputernicita,
are obligatia de a administra in condiţii de siguranţa şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care
participantul le va furniza despre ei, un membru al familiei ori o alta persoana. Scopul colectarii datelor este: reclama,
marketing, publicitate si statistica. Informaţiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator şi sunt comunicate
numai angajatilor autorizati.
Nota Legala: “Doriţi ca pe viitor sa primiţi informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Sun Plaza
Shopping Center prin sms, telefon, posta sau e-mail? “
Conform Legii nr. 677/2001, participantul beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi
supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justitiei. Totodata, acesta are dreptul sa se opuna prelucrarii datelor
personale care il privesc şi sa solicite ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantul se poate adresa cu
o cerere scrisa, datata şi semnata la S.C. Societate Dezvoltare Comercial Sudului (SDCS) S.R.L. sediul social in Calea Vacaresti,
nr. 391, etaj 2, camera 1, Sect. 4, Bucuresti, Romania, in atentia departamentului de marketing. De asemenea, participantului
ii este recunoscut dreptul de a se adresa justiţiei.
1.1.4. Participarea la concursul vizat de prezentul regulament implica acceptarea neconditionata, exclusiva si irevocabila a
participantilor ca numele, fotografiile si materialele filmate cu acestia si castigatorii sa poata fi facute publice si exploatate in
orice scop inclusiv publicitar de catre organizator si/sau subcontractanti ai acestuia fara nici un fel de pretentii din partea
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participantilor si castigatorilor. Participantii si castigatorii renuntand la a solicita organizatorului si/sau subcontractantilor sai
vreo suma de bani sau vreo alta prestatie din partea organizatorului pentru exploatarea drepturilor patrimoniale de
autor/conexe (prevazute de Legea nr. 8/1996) aferente operelor audio-video si/sau fotografice continand imaginea, numele si
sunetul (vocea) acestor persoane (participanti si castigatori), surprinse/fixate pe orice tip de suport de catre organizator si/sau
subcontractantii sai cu ocazia inscrierii, participarii la concurs, extragerii si acordarii premiilor.
1.2. Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul") care este obligatoriu pentru
toti participantii.
1.2.1 Prin participarea la aceasta Campanie, se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul Participantului. Participantii se
obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

Art. 2 - Durata si locul de desfasurare al Campaniei
2.1. Campania este organizata si desfasurata pe teritoriul Romaniei, in locatia denumita Sun Plaza Shopping Center, situata la
adresa Calea Vacaresti, nr. 391, Sector 4, Bucuresti.
2.2. Campania va incepe pe data de 29.09.2016, ora 16:00 si va dura pana pe data de 09.10.2016, ora 19:00, conform
urmatorului interval orar:
- de luni pana vineri intre orele 16:00 – 20:00
- sambata si duminica intre orele 13:00 – 19:00

Art. 3 - Drepturile de participare
3.1. Se pot inscrie in vederea participarii la Campanie numai persoanele fizice („Participantii") cu domiciliul sau resedinta in
Romania si care, la data inscrierii, au peste 18 ani.
3.2. Nu pot participa la Campanie urmatoarele categorii de persoane:



angajatii companiei S.C. SOCIETATE DEZVOLTARE COMERCIAL SUDULUI (SDCS) S.R.L. si S.C. Pandorra
Story Style S.R.L. si respectiv asociatii/actionarii, administratorii si angajatii societatilor comerciale in ale
caror magazine se desfasoara campania.



asociatii/actionarii, administratorii si angajatii societatilor comerciale in ale caror magazine se desfasoara
Campania.



angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea
Campaniei
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de asemenea, rudele de gradul I ale angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori,
sot/sotie) nu au dreptul de a participa la Campanie.

Art. 4 - Premiile Campaniei
4.1 Premiile mici inmanate pe loc in cadrul prezentei Campanii, sunt acordate participantilor care se prezinta in zona
Campaniei cu un bon de cumparaturi de la oricare din magazinele din Centrul Comercial Sun Plaza (*) de minimum 150 de lei,
pe un singur bon fiscal, exclusiv din data la care se inscriu in Campanie.
* exceptie fac magazinele Cora si Leroy Merlin pentru care suma minima de inscriere este de 250 lei pe un singur
bon fiscal.
Premiile mici vor fi acordate aleator, prin invartirea Rotii si ridicarea voucherului din spatele piesei de puzzle cu numarul
indicat de Roata. Voucherele din spatele pieselor de puzzle pot fi castigatoare (in limita stocului disponibil) sau
necastigatoare. Voucherul castigat nu poate fi schimbat cu un alt voucher (in cazul in care Castigatorul refuza primirea
acestuia, din orice motive personale, voucherul ramane in posesia Organizatorului). Doar participantii care primesc astfel un
voucher necastigator vor fi inscrisi automat pentru tombola din data de 12.10.2016.
4.2 Premiile mari ale Campaniei constand in sume de bani (500 RON, 1000 RON sau 1500 RON) acordate exclusiv pentru
sesiuni de cumparaturi in magazinele din cadrul Centrului Comercial Sun Plaza se vor stabili in data de 12.10.2016 de catre o
comisie formata din notar si un reprezentant al Centrului Comercial Sun Plaza si unul al agentiei imputernicitein urma derularii
unei tombole prin sistemul Random Org si publicate nu mai tarziu de 14.10.2016 pe pagina Facebook a Organizatorului
https://www.facebook.com/Sun.Plaza.Shopping.Center?fref=ts .
4.3. In cadrul Campaniei vor fi acordate, conform mecanismului descris la Art. 5 de mai jos, urmatoarele premii:
Premii mici acordate pe loc *:

Detalii

1

Retaileri
Salad Box

Valoare
/ buc/
voucher
- RON

15 salate custom + Haloumi

19.99

15

299.85

2

ZA-ZA

10 vouchere cadou * 50 ron

50.00

10

500.00

3

Benvenuti

15 rucsacuri Benvenuti

99.00

15

1485.00

4

CA

9 carduri de cate 50 RON

50.00

9

450.00

20 vouchere de cate 50 RON

50.00

20

1000.00

Nr.
Crt

Nr.
Premii

Valoare (total) RON

DECIMAS
6
7

Gatta

20 ciorapi 15 den

14.00

20

280.00

8

OPTIPLAZA

10 carduri cadou incarcate cu 50 lei fiecare

50.00

10

500.00

9

Jolidon

4 vouchere x 50 lei.

50.00

4

200.00

3

Nr.
Crt
10

Retaileri

Detalii

Valoare
/ buc/
voucher
- RON

Desigual

20 de vouchere de 50 lei valabile pentru colectia
noua

50.00

20

1000.00

98.00

10

980.00

-

20

500.00

5 vouchere cu valoare nominala de 70 de lei,
valabile la Noua Colectie la produsele cu pret intreg.

70.00

5

350.00

Kenvelo

10 vouchere cu valoare nominala de 50 de lei,
valabile la Noua Colectie la produsele cu pret intreg.

50.00

10

500.00

Ataelier

10 Vouchere de 50 lei si 20 Vouchere de 30 lei
30 de vouchere in valoare de 30 lei fiecare, valabile
doar în magazinul Sephora din Sun Plaza pana la
data de 30 octombrie 2016.

-

30

1100.00

30.00

30

900.00

50 vouchere premiu * 80 lei

80.00

50

4000.00

100 vouchere* 100 lei

100.00

100

10000.00

Produse Beauty
Remington WPG4035 set bikini trimmer x 2
Remington CI606 ondulator curl revoluti x 4
Remington AS800 airstyler invelis ceram x 4
BELLISSIMA 1763A/11236 Ondulator ceramic x 4
BELLISSIMA 1306 Ondulator ceramic acoper x 2
Remington TF70 aparat de ras voiaj x 4
Carti beletristica
Caderea uriasilor x 4
Stalpii pamantului x 4
O avere periculoasa x 3
Iarna lumii x 4

-

35

2300.00

10 accesorii: 2 x Sosete – 29 lei/buc
Portofel – 69 lei
Portofel – 119 ei
Tricou – 119 lei
Sapca – 89 lei
Curea – 89 lei
3 x Ochelari – 89 lei/buc

-

10

810.00

423

27154.85

The Body
Shop
12
Okaidi
13
Timeout
14
15
16

Sephora
17
18
19

10 premii constand in 10 palete de farduri (cu 4
nuante) in valoare de 98 lei fiecare (TVA inclus).
20 de seturi domino, 20 carnetele si 20 truse de
creioane colorate, oferite sub forma de pachet
pachet: 1 set domino + 1 carnetel + 1 trusa creioane
colorate

SALAMANDER
OTTER

Cora

20

Vgeneration

21
Tota
l
*in limita stocului disponibil

Nr.
Premii

Valoare (total) RON

4

Premii mari (acordate prin tombola), puse la dispozitie de catre Centrul Comercial Sun Plaza – sume de bani (500 RON, 1000
RON sau 1500 RON).
Castigatorii premiilor mari oferite in urma tombolei vor putea intra in posesia acestora incepand cu data de 17.10.2016 si
pana la data de 28.10.2016, inclusiv, din Centrul Comercial Sun Plaza, in urma unei programari prealabile. Acordarea premiilor
se va face in baza Cartii de Identitate si a unui proces-verbal de predare-primire.

Premiile mari:

Premiu
Sesiune de cumparaturi in magazinele
din Centrul Comercial Sun Plaza valoare mica
Sesiune de cumparaturi in magazinele
din Centrul Comercial Sun Plaza valoare medie
Sesiune de cumparaturi in magazinele
din Centrul Comercial Sun Plaza valoare mare

Detalii
premiul poate fi utilizat pentru
achizitionarea de produse din maximum
un magazin
premiul poate fi utilizat pentru
achizitionarea de produse din maximum
doua magazine
premiul poate fi utilizat pentru
achizitionarea de produse din maximum
trei magazine

Nr.
premii

VALOARE TOTALA GENERALA

Valoare
unitara
(RON)

Valoare
totala
(RON)

11

500

5500

11

1000

11000

3

1500

4500
21000

Valoarea totala a premiilor este de 27 154.85 RON pentru voucherele acordate pe loc (premii mici) si 21 000 RON pentru
premiile acordate prin tombola (premiile mari).

Art. 5 - Mecanismul desfasurarii Campaniei
5.1. Conditii privind inscrierea valabila in Campanie
5.1.1. Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor
conditii:
(1) Participantul trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute in Art. 3 de mai sus;
(2) Inscrierea se va face exclusiv in perioada Campaniei mentionata la Art. 2.2 de mai sus;
5.2. Modalitatea de inscriere in Campanie

5

5.2.1. Participantii se pot inscrie in Campanie, de luni pana vineri in intervalul orar 16:00-20:00 si sambata-duminica in
intervalul orar 13:00-19:00, incepand cu data de 29.09.2016 si pana la data de 09.10.2016, in fiecare zi, cu conditia sa
respecte clauzele de la Art. 5.1.1.

5.2.2. Participantii se pot inscrie in Campanie astfel:
Participantii se vor prezenta la Info Desk-ul Campaniei, situat la parterul Centrului Comercial Sun Plaza (zona Green Plaza), la
reprezentanta care va verifica bonul fiscal prezentat de concurenti si validitatea acestuia. Inscrierea in Campanie se realizeaza
exclusiv in perioada 29.09.2016-09.10.2016 conform articolului 4.
In cazul in care bonul fiscal indeplineste conditiile de validitate, acesta va fi marcat prin aplicarea unei stampile cu simbolul
Sun Plaza, astfel incat acesta sa nu poata fi prezentat din nou la un moment ulterior.

Fiecare participant are dreptul la maxim doua inscrieri in Campanie, in zile diferite, cu conditia indeplinirii prevederilor de mai
sus.
Pentru a putea intra in posesia unui premiu mic , dar si in posesia unuia dintre cele 25 premii mari oferite de Sun Plaza
(acordate prin tombola), va trebui ca:


Participantul sa accepte conditiile de participare si sa fie validat conform paragrafelor mentionate mai sus.



Reprezentantul Sun Plaza sa verifice bonurile fiscale aduse de participanti si sa le stampileze.



Participantul sa invarta Roata si sa aleaga de pe panoul tip "puzzle" piesa cu numarul indicat de Roata; de asemenea,
acesta va trebui sa isi completeze datele personale in tabelul pus la dispozitie de reprezentantul de la Info Desk-ul
Campaniei. Doar in situatia in care voucher-ul din spatele piesei de puzzle este "necastigator", participantul este
inscris automat in tombola din data de 12.10.2016,.

Exceptii:
*Exceptie fac dovezile de plata a serviciilor de utilitati (telefonie mobila, agent termic, etc). Bonurile fiscale reprezentand plata
serviciilor de utilitati (telefonie mobila, agent termic, etc) nu au drept de participare la Campanie, astfel ca acestea nu vor fi
luate in calcul.
Cei 25 de castigatori, si 25 de rezerve (cate o rezerva pt fiecare castigator), ai premiilor mari oferite de Sun Plaza, vor fi decisi
in data de 12.10.2016 prin sistemul Random Org, in prezenta unei comisii formate din notar, un reprezentant al Centrului
Comercial Sun Plaza si unul al agentiei imputernicite si anuntati oficial pe pagina Facebook a Organizatorului pana cel tarziu pe
data de 14.10.2016.
Bonurile fiscale rezultate in urma achizitiei de produse cu voucherele (premiile mici) castigate in prezenta Campanie nu pot fi
inscrise in Campanie
Se vor putea inscrie in Campanie bonuri fiscale din perioada Campaniei, respectiv 29.09.2016 – 09.10.2016.
Pe durata Campaniei se vor acorda 423 premii mici in limita stocului disponibil (vouchere castigatoare) si 25 premii mari
constant in sume de bani.
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Art. 6 - Regulamentul oficial al Campaniei
Datele vor fi colectate in format electronic.
6.1. Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a Campaniei:



in format electronic, prin accesarea website-ului www.sun-plaza.ro , sau a paginii Facebook
www.facebook.com/Sun.Plaza.Shopping.Center



la biroul de informatii (Info Point) al Centrului Comercial Sun Plaza, situat la etajul 1



la biroul dedicat Campaniei din Sun Plaza, situat la parterul Centrului Comercial Sun Plaza, in zona Green Plaza.

Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin
intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale se supun prevederilor
prezentului Regulament.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta
si/sau intrerupe desfasurarea Campaniei Promotionale, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice
modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi
cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe website-ul www.sun-plaza.ro cu cel putin 24 de
ore inainte ca acestea sa devina aplicabile.

Art. 7 – Validarea castigatorului. Acordarea premiului.
7.1 Validarea si ridicarea premiilor mici se va face in zona dedicata Campaniei aflata la parterul Centrului Comercial Sun Plaza
(zona Green Plaza) in perioada 29.09.2016-09.10.2016, intre orele 16:00 – 20:00 de luni pana vineri si 13:00 – 19:00 in zilele
de sambata si duminica, prin completarea unui tabel colectiv de predare - primire premiu, pentru fiecare premiu in parte, si a
acceptarii notei legale prezentata la Art. 1.1. Tabelul colectiv va tine loc de proces-verbal de predare-primire.

Validarea castigatorului se va face pe loc.
Premiul acordat nu poate fi inlocuit cu alte premii. Nu se poate acorda contravaloarea acestuia in bani. Voucherul este valabil
pentru o singura utilizare; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in
regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiul respectiv ramane la dispozitia Organizatorului.
7.2 In caz de invalidare, Organizatorul isi rezerva dreptul de a oferi premiul participantilor extrasi ca si rezerve, in ordinea in
care au fost extrasi in lista de rezerve. In cazul in care nici rezervele nu indeplinesc conditiile prezentului Regulament Oficial,
premiul va ramane la dispozitia Organizatorului
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7.3 Alocarea premiilor mari se va realiza in urma jurizarii Comisiei.
Validarea castigatorilor premiilor mari se va face telefonic sau in scris pe e-mail in data de 13.10.2016.
Un participant poate fi desemnat castigator al unui singur premiu mare.
Castigatorul va fi apelat de 2 ori in decurs de 4 ore prin apeluri cu o durata minima de 30 secunde.
In cazul in care unul dintre castigatori nu va raspunde si nu va lua legatura cu organizatorii in decurs de 4 ore de la efectuarea
primului apel telefonic, se va trece la contactarea primei rezerve.
Castigatorii premiilor mari constand in sume de bani (500 RON, 1000 RON sau 1500 RON) vor putea intra in posesia premiului
obtinut in urmatoarele conditii:
a.

acordarea premiilor se va face in baza Cartii de Identitate si a unui proces-verbal de predareprimire

b.

sumele castigate vor putea fi folosite doar pentru cumparaturi efectuate in magazine din centrul
comercial Sun Plaza;

c.

castigatorii vor putea achizitiona produse in baza premiului obtinut din maximum unul, doua sau
trei magazine, in functie de suma castigata, dupa cum urmeaza: pentru premiile de 500 RON se vor
efectua cumparaturi din maximum un magazin, pentru premiile de 1000 RON se vor efectua
cumparaturi din maximum doua magazine, iar pentru premiile de 1500 RON se vor efectua
cumparaturi din maximum trei magazine.

d.

cumparaturile se vor efectua exclusiv in Sun Plaza si in prezenta unui reprezentant al agentiei
imputernicite, la o data si ora stabilita de comun acord intre parti.

e.

castigatorul validat are dreptul la cumparaturi in limita sumei acoperite de valoarea premiului
castigat (500 RON, 1000 RON sau 1500 RON). In cazul in care valoarea cumparaturilor realizate pe
parcursul cumparaturilor depaseste suma oferita ca premiu, castigatorul va suporta diferenta pana
la valoarea totala. In cazul in care cumparaturile realizate se situeaza sub limita sumei castigate,
diferenta de bani se pierde.

f.

timpul alocat cumparaturilor este de maximum 2 ore per castigator. Timpul de 2 ore nu poate fi
fractionat.

g.

cumparaturile pot fi programate de luni – vineri in intervalul orar 10:00 – 20:00 exclusiv in perioada
17 octombrie – 28 octombrie 2016.

h.

bonurile fiscale in original rezultate in urma cumparaturilor vor ramane in posesia organizatorului.
Castigatorul poate solicita o copie a bonurilor fiscale.
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In privinta acordarii premiului, raspunderea Organizatorului este strict limitata.
Organizatorul nu va raspunde pentru niciun defect, disfunctionalitate sau alte neajunsuri ale premiului.

Art. 8 - Taxe
8.1. Agentia imputernicita (S.C. Pandorra Story Style S.R.L) se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru
premiile obtinute de catre castigator in conformitate cu Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, Titlul III Impozitul pe venit si sa
depuna declaratii de venit la autoritatea fiscala competenta pentru veniturile aferente.

Art. 9 - Alte Clauze
9.1. Deciziile Organizatorului privind promotia sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.
9.2. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte
tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Campaniei.
Organizatorul are autoritatea si isi rezerva dreptul de a refuza inscrierea participantilor suspecti de fraudarea Campaniei prin
folosirea bonurilor fiscale care nu le apartin.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a invalida orice participare i se pare suspecta in conformitate cu prevederile prezentului
regulament, informand participantul de acest lucru.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in prezenta Campanie
promotionala. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda inscrierile respective vor fi anulate
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe perioada desfășurării Campaniei sau de a
suspenda/întrerupe/prelungi/sista desfășurarea Campaniei fără drept de compensare sau fără plata vreunei despăgubiri, de
orice fel. Orice modificare de acest fel va fi adusă la cunoștință participanților conform Regulamentului, fără preaviz.
Modificarea Regulamentului se realizează prin încheierea unui act adițional ce va face parte integrantă din Regulament. Orice
act adițional la Regulament va fi autentificat de un notar public.

Organizatorul
S.C. SOCIETATE DEZVOLTARE COMERCIAL SUDULUI (SDCS) S.R.L.
Prin,
S.C. Pandorra Story Style S.R.L.
In calitate de AGENTIE IMPUTERNICITA
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