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REGULAMENTUL OFICIAL AL PROMOTIEI 

“Doar noi 2" 

Botosani Shopping Center  

  

  

I. Durata promotiei  

I.1 Promotia va incepe  pe 9 februarie 2015, ora 11:00 si se va finaliza la data de 24 februarie 2015, ora 

12:00.  

  

II. Organizator  

II.1 Organizatorul promotiei este S.C. BEL ROM OPT S.R.L., in insolventa/in insolvency/en procedure 

collective având sediul în Bucuresti, sector 1, Piața Montreal, nr.10, cladirea World Trade Center, intrarea 

F, etaj 1, Birou 1.38, campus 16, înregistrată la Registrul Comertului sub nr.J40/9127/2008, CUI 

RO19991389, legal reprezentată de către Dl. Sorin Grebesit, in calitate de Administrator Special. 

Promotia va fi organizata in incinta Botosani Shopping Center, amplasat in Botosani, B-dul Mihai 

Eminescu,  nr. 2.  

 

III. Drept de participare  

III.1 Au drept de participare numai persoanele fizice care au implinit 18 ani inainte de data inceperii 

promotiei. Nu pot participa la această promoţie angajaţii companiei S.C. BEL ROM OPT S.R.L., SC 

CARREFOUR ROMANIA SRL, asociatii/actionarii, administratorii si angajatii societatilor comerciale care isi 

desfasoara activitatea in Botosani Shopping Center, precum şi rudele pana la gradul doi inclusiv afinii 

(sot/sotie) ai tuturor celor mentionati anterior.  

  

III.2 Organizatorul se obliga sa faca publice la biroul administratiei Botosani Shopping Center  sau pe site-

ul web  "http://www.botosanishoppingcenter.ro" numele castigatorilor si castigurile acordate, in termen 

de maxim 2 saptamani de la data extragerii din 24.02.2015.  

  

III.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a face publice, in scopuri publicitare, numele, fotografia si 

materialele filmate cu participantii si castigatorii acestei promotii. Prelucrarea, utilizarea si publicarea 

informatiilor de mai sus precum si a imaginii participantilor la aceasta promotie nu va fi de natura a crea 

nici un fel de obligatii, inclusiv de natura financiara, in sarcina Organizatorului.  

 

IV. Mecanismul promotiei  

IV.1 Orice persoana care cumpara de minim 50 lei pe un singur bon de casa, din oricare din magazinele 

Galeriei Comerciale Botosani Shopping Center si/sau din Hypermarket-ul Carrefour Botosani, pe toata 

durata campaniei, va primi odata cu bonul de casa si un talon de participare cu care se poate inscrie la 

tombola.  

IV. 2 Completarea talonului se face in intregime: nume, prenume, adresa, telefon, email, numarul 

bonului de casa si magazinul aferent bonului de casa completat. Necompletarea campurilor nume, 

prenume, adresa, nr. Bon, magazin si telefon ducand la nevalidarea talonului, respectiv, in final, a 

castigului.  
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IV. 3 Urna va fi amplasata pe unul dintre culoarele centrului comercial, in vecinatatea receptiei clienti a 

hipermarketului Carrefour Botosani. 

 IV. 4 In conformitate cu regulile de participare la prezenta campanie, fiecare participant are dreptul de a 

participa la concurs conform urmatoarei reguli de joc dupa completarea talonului, participantul va 

introduce talonul in urna de concurs.  

  

IV. 5 Taloanele se pot introduce in urna de tombola din Botosani  Shopping Center pe toata durata 

campaniei, in intervalele orare 08:00-22:00. Completarea lizibila a taloanelor este responsabilitatea 

participantului la promotie.  

  

V. Descrierea premiilor, acordarea acestora si tragerea la sorti  

Descrierea premiilor 

 

V.1 In cadrul acestei promotii se vor acorda premii prin tragere la sorti. 

Premiile oferite in cadrul promotiei sunt: 

 

Nr. Crt. 
Denumire Premiu Nr buc 

Valoarea (lei cu TVA 

inclus) 

1 SEJUR PENTRU 2 PERSOANE LA VENETIA* 1  

2 
TELEFON ALLVIEW  IMPERA M* 4 1400,00 

3 TABLETA ALLVIEW * 4 1400,00 

4 PREMII INSTANT  VOUCHER MADO -20 
lei/buc ** 

50 1000,00 

5 PREMII INSTANT  VOUCHER NAVIA -20 
lei/buc ** 

50 1000,00 

6 PREMII INSTANT BRELOC** 300 799,80 

7 PREMII INSTANT ODORIZANT ** 700 868,00 

TOTAL 1109  

 

* Prin tragere la sorti.  

** Premiile instant, compuse din 50 de vouchere de cumparaturi la Navia, 50 de vouchere de 

cumparaturi la Mado, 300 de breloc-uri si 700 de odorizante auto vor fi acordate, in data de 11 si 15 

februarie 2015 intre orele 14:00 – 18:00 pentru primii participanti care vor introduce talonul in urna in 

ordinea descrisa in tabel, pe baza de borderou in care vor fi completate datele de identificare si 

semnatura. 

 

Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei campanii promotionale nu au posibilitatea de a primi 

contravaloarea in bani a premiilor sau de ale schimba cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea 

parametrilor/caracteristicilor premiilor.  
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Acordarea premiilor 

V.2. Premiile de la punctul V.1. punctele 1-6, exceptie premiile instant, se vor acorda prin tragere la sorti. 

Pentru validarea premiilor este obligatoriu ca persoana care a castigat premiul sa se prezinte la 

personalul centrului comercial in termen de 30 zile lucratoare de la data afisarii pe site-ul 

www.botosanishoppingcenter.ro a listei castigatorilor, cu un act de indentitate si cu bonul de 

cumparaturi pe baza caruia s-a facut inscrierea. Numarul bonului inscris pe talon trebuie sa corespunda 

cu numarul bonului de casa prezentat pentru ridicarea premiului si data sa fie corespunzatoare 

intervalului campaniei. 

V.3. Premiile aferente acestei campanii promotionale vor putea fi ridicate de la biroul administratiei 

Botosani Shopping Center in intervalul 27.02.2015 - 04.03.2015, orele 10:00 – 17:00. Reprezentantii 

Botosani Shopping Center vor contacta castigatorul la numarul de telefon inscris pe talon in cursul zilelor 

de 25 -27.02.2015 pentru instiintare.  

V.4. In cazul in care castigatorii nu pot fi contactati telefonic, ei vor putea ridica premiul in termen de 30 

zile calendaristice calculate de la data afisarii pe site-ul www.botosanishoppingcenter.ro a listei 

castigatorilor. In cazul in care aceste conditii vor fi indeplinite, castigatorii vor fi validati si vor putea ridica 

premiul conform art. V.3 de mai sus. 

  

V.5. Prin participarea la aceasta promotie, castigatorii sunt de acord ca Botosani Shopping Center sa 

utilizeze imaginea castigatorilor in scopuri promotionale, pe canalele de promovare interne, si presa, prin 

mijloace printate, video si audio.  

  

V.6. In cazul in care oricare dintre castigatorii tombolei se afla in imposibilitatea de a se deplasa, 

predarea premiilor se va face unei terte persoane, imputernicite de catre castigator prin procura 

notariala, care va prelua premiile si va semna pentru primirea acestuia. 

 

V.7. In cazul in care castigatorii nu se prezinta in termenul comunicat sa-si ridice premiul sau premiul nu 

este acordat pentru ca titularul talonului castigator nu a prezentat buletinul (cartea) de identitate sau un 

alt act care sa ii probeze identitatea, respectiv bonul fiscal cu care s-a inscris la tombola, organizatorul va 

desemna ca fiind castigator al premiului respectiv pe titularul talonului extras ca prima rezerva pentru 

respectivul premiu sau va anula castigatorii si va utiliza premiul in alta campanie.  

  

 V.8.  În eventualitatea unei dispute asupra validităţii unui talon participant, decizia comisiei este 

definitivă. In cazul in care nici primul extras drept castigator si niciuna din rezerve nu sunt considerate 

validate, se considera ca premiul nu a fost castigat si se va reporta pentru extragerea urmatoare, iar daca 

aceasta nu mai exista, premiul ramane in proprietatea organizatorului.  

  

V.9.  Castigatorii au obligatia sa participe la toate activitatile promotionale organizate de catre Botosani 

Shopping Center, legate de aceasta promotie.  

 

 

http://www.botosanishoppingcenter.ro/
http://www.botosanishoppingcenter.ro/
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Tragerea la sorti  

 

V. 10. Tragerea la sorti se va efectua in incinta Botosani Shopping Center, sub supravegherea unui notar 

public, asistat de o comisie din care va face parte cel putin 1 (un) reprezentant al Botosani Shopping 

Center si un reprezentant al magazinelor participante la promotie.  

 

V. 11. Tragerea la sorti va avea loc in data de 24.02.2015, la orele 12:00. Taloanele se vor extrage manual 

si vor fi verificate pentru a li se constata validitatea. Taloanele vor fi considerate ca nefiind valide in cazul 

in care se va constata ca nu contin cel putin urmatoarele informatii: nume, prenume, telefon, adresa: 

Strada, Numarul, Oras, nr. Bons si magazin sau in cazul in care datele anterior mentionate se dovedesc 

incorecte.  

 

V. 12. In cazul in care se va extrage un talon invalid, acesta va fi anulat si se va proceda la extragerea unui 

alt talon. Pentru premiul la numarul curent 1, 2 si 3 oferite de organizator se vor extrage consecutiv alte 

3 taloane (un castigator si trei rezerve), titularul primului talon extras va fi declarat castigator.  

 

V. 13. Numele castigatorului va fi facut public pana cel mai tarziu pe data de 24.02.2015 pe site-ul web  

HYPERLINK "http://www.botosanishoppingcenter.ro"  

 

VI. Dispozitii finale  

VI.1 Organizatorii tombolei sunt raspunzatori de plata taxelor si a obligatiilor financiare legate de premiul 

oferit. Din punct de vedere fiscal, premiul castigat cu valoare mai mare de 600 RON este venit brut, 

urmand ca, pentru predarea acestuia catre castigator, organizatorul sa achite impozitul aferent 

castigului, calculat astfel cum vor fi in vigoare prevederile legale la data organizarii evenimentului. 

Premiile vor fi predate castigatorilor pe baza de proces verbal predare-primire.  

 

VI.2 Prin înscrierea la promoţia “Doar noi 2” participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului 

regulament.  

  

VI.3 Organizatorii nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate 

asupra talonului. Organizatorii nu îşi asumă responsabilitatea pentru taloanele deteriorate sau 

necorespunzător completate de catre participant.  

  

VI.4 Completand talonul, participantii sunt de acord ca datele lor sa fie prelucrate si sa intre in baza de 

date a companiei SC BEL ROM OPT S.R.L., conform prevederilor legii 677/2001, privind protecţia 

persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. La 

cererea scrisa a acestora, transmisa pe adresa Botosani, B-dul Mihai Eminescu, nr. 2, Biroul Administrativ 

din cadrul Botosani Shopping Center se obliga sa actualizeze, sa stearga si sa-i informeze pe participanti 

despre datele lor personale prelucrate. De asemenea participantii sunt de acord sa primeasca informatii, 

obiecte promotionale si/sau produse gratuite, prin posta, telefon, e-mail, SMS sau alte mijloace de 

comunicare de la  S.C. BEL ROM OPT S.R.L. si de la partenerii sai atent selectati.  
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VI.5 Organizatorul va face publice numele castigatorilor si castigurile acordate in urma tragerii la sorti.  

  

VI.6 In cazul in care, in urma unor verificari ulterioare, se constata ca una sau mai multe dintre regulile de 

participare nu au fost respectate, Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage premiul acordat.  

  

VI.7 In cazul in care organizarea promotiei este impiedicata de evenimente de forta majora, 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a decide, dupa caz, incheierea sau prelungirea campaniei 

promotionale.  

  

VI.8 Regulamentul de participare/desfasurare a loteriei publicitare este disponibil in mod gratuit oricarui 

solicitant, in incinta Botosani Shopping Center, amplasat in Botosani, B-dul Mihai Eminescu, nr. 2  

 

VI.9 Regulamentul oficial al promotiei va fi publicat pe site-ul WEB HYPERLINK 

"http://www.botosanishoppingcenter.ro” si va fi disponibil, la cerere, in incinta complexului comercial 

Botosani Shopping Center.  

  

VI.10 Organizatorul isi rezerva dreptul sa modifice prezentul regulament de cate ori este necesar, cu 

informarea corespunzatoare a celor interesati. 

 

 

       S.C. BEL ROM OPT S.R.L.  


