REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
„CEL MAI FIDEL CINEFIL”
“Spectatorul cu cele mai multe vizionari in cadrul Comedy Short Film Festival @ Plaza Romania va
castiga 1000 lei”
Nr. 01 / 05.02.2015

I.

ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

I.1
Concursul cu numele „CEL MAI FIDEL CINEFIL”- “Spectatorul cu cele mai multe vizionari
in cadrul Comedy Short Film Festival @ Plaza Romania va castiga 1000 lei” (denumit in continuare
„Concursul”) este organizată şi desfăşurată de S.C. UNITED MEDIA CORPORATION S.R.L.
societate romana cu sediul in Bucuresti, Sector 5, Str. Dr. Florea Teodorescu nr. 2, inregistrata la
Registrul Comertului sub numarul J40/2619/2000, cod unic de inregistrare RO 12797530, Cod IBAN:
RO56 BACX 0000 0030 0537 0000 - deschis la Unicredit - Tiriac, legal reprezentata prin dl LIVIUDANIEL CÎRSTEA, in calitate de Imputernicit, denumita in continuare “Organizator”.
I.2
Scopul prezentei Campanii este acela de a atrage spectatori la Festivalul de Scurtmetraje de
Comedie gazduit de Movieplex Cinema la Centrul Comercial Plaza Romania conform celor specificate
mai jos, prin oferirea de premii a caror valoare este acordata/suportata de catre Organizator.
I.3
Participanţii la Concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului oficial al
prezentei Campanii, potrivit celor menţionate mai jos in prezentul inscris (denumit în continuare
“Regulament Oficial”).
I.4
Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public, conform legislaţiei aplicabile din
România, pe website-ul www.plazafilmfestival.ro fiind disponibil gratuit oricărui participant la
Campanie. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba dispozitiile prezentului
Regulament Oficial, urmând ca modificările respective să intre în vigoare numai după anunţul prealabil
de prezentare a acestora pe platforma online mentionata anterior.

II.

DURATA CONCURSULUI

II.1. Concursul va incepe la data de 05 Martie 2015 ora: 15.00 si se va finaliza/încheia in data 16
martie 2015, ora: 22:00.
III.

PREMIILE CONCURSULUI

III.1 (1) Va fi acordat un singur (1) Premiu oferit de SC United Media Corporation SRL, in valoare
de 1000 lei (unamielei).
(2) Bugetul de premii al Concursului este de 1000 lei (unamielei).
III.2 Se mentioneaza expres ca, valoarea impozitului pe venit aferent, conform normelor fiscale in
vigoare este suportat de catre Organizator.

1

IV.

DREPT DE PARTICIPARE

IV.1 Au drept de participare doar persoanele fizice cu varsta de peste 14 ani impliniti pana la data
inceperii Concursului si care:
1) Participantii vor trimite prin posta la sediul SC United Media Corporation SRL bilete validate de
intrare la Movieplex Cinema, marcate cu denumirea festivalului – Comedy Short Film Festival
(conform specimen prezentat in Anexa 1, parte a acestui regulament).
2) Biletele trebuie sa fie unice, cu intrari la ore si in zile diferite. Nu va fi luat in considerare mai
mult decat un bilet; daca vor fi trimise mai multe bilete cu aceeasi ora si data, va fi luat in
considerare doar unul.
3) Alaturi de bilete participantii la Concurs trebuie sa furnizeze ca date de identificare preliminare:
a. Numar de telefon (mobil), valid
b. Prenumele (numai)
IV.2 Castigatorii vor fi verificati daca au respectat toate conditiile de participare mai sus mentionate,
vor fi contactati pe prin intermediul emailului, adresei postale sau telefonului.
IV.3 In situatia in care un participant refuza furnizarea tuturor datelor mai sus mentionate, complete
si corecte respectivul participant va fi descalificat pierzand dreptul de a mai intra in posesia premiului
oferit de Organizator in prezenta Campanie. In aceste conditii, urmatorul participant cu cele mai multe
bilete va fi luat in considerare ca si castigator, in cazul in care acesta va respecta toate conditiile mai sus
mentionate.
IV. 4. Castigatorul va fi contactat telefonic. Sa vor solicita date de identificare extinse: Numele complet,
CNP, adresa postala pentru intocmirea actelor financiar – contabile si efectuarea platii. In cazul in care
acesta refuza furnizarea acestor date, va fi descalificat, urmandu-se procedura de la punctul IV.3.
V.

MECANISMUL CONCURSULUI SI ACORDAREA PREMIULUI

V. 1 (1) In perioada 05 Martie 2015 ora 15:00 – 08 Martie 2015, ora 21.00, persoanele fizice cu
varsta de peste 14 ani impliniti pana la data inceperii Concursului care vor intra sa vizioneze filmele din
cadrul Comedy Short Film Festival @ Plaza Romania, vor trebui sa colecteze biletele validate. Biletele
trebuie sa fie unice ca data si ora, si trebuie sa fie destinate Festivalului.
(2) Pana in data de 11 Martie biletele vor fi trimise intr-un plic, impreuna cu PRENUMELE si
NUMARUL DE TELEFON al participantului, pe adresa:
United Media Corporation, Str. Dr. Florea Teodorescu nr. 2, sector 5, 050555, Bucuresti,
cu mentiunea „FESTIVAL”
(3) Va fi declarat castigator al Concursului si implicit al premiului, participantul cu cele mai multe bilete
valide si care intruneste toate conditiile de la punctul IV.
(4) In cazul in care se va inregistra o situatie de paritate (doi sau mai multi participanti cu acelasi numar
de bilete valide) departajarea se va face prin tragere la sorti.
(5) Tragerea la sorti se face de catre o comisie formata din (a) reprezentantul legal al Organizatorului
Concursului, (b) Coordonatorul de proiect al Festivalului si (c) Directorul artistic al Festivalului.
V. 2 Castigatorul va fi anuntat pe data de 16 Martie 2015, dupa ora 14:00, atat pe websiteul
plazafilmfestival.ro cat si personal - telefonic.
V. 3 Castigatorului ii vor fi solicitate datele complete de identificare personala in vederea intocmirii
documentelor financiar-contabile: numele complet, CNP-ul, adresa postala.
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V. 4

Premiul (1000 lei) va fi inmanat castigatorului pe baza unui proces verbal de predare-primire.

VI.

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

VI.1 (1) Organizatorul declara ca nu va colecta datele cu caracter personal ale participantilor in scop
comercial sau pentru desfasurarea unei campanii de marketing. De altfel, intre conditiile participarii la
concurs, doar un numar de telefon si Prenumele participantului sunt obligatorii.
(2) Organizatorul se obligă deasemenea să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Ca
atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale
participanţilor/câştigătorului Concursului şi să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial şi
legislaţiei in vigoare.
VI.2 Participantii la Concurs în calitate de persoane vizate, au conform Legii 677/2001, următoarele
drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenţie asupra
datelor (art.14) şi dreptul de opoziţie (art. 15).
VII.

DISPOZITII FINALE

VII.1 Prin participarea la Concurs participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament
Oficial si cu acceptarea in tot si neconditionata a acestor prevederi.
VII.2 Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate
asupra premiului dupa ce acesta a fost inmanat castigatorului la Campanie.
VII.3 In cazul in care, in urma unor verificari, se constata ca una sau mai multe dintre regulile de
participare nu au fost respectate, Organizatorul isi rezerva dreptul de nu acorda niciun premiu
particpantilor.
VII.4 In cazul in care organizarea Concursului este impiedicata de evenimente de forta majora,
Organizatorul isi rezerva dreptul de a decide, dupa caz, incheierea sau prelungirea acestei campanii.
VII.5 Regulamentul Oficial de participare/desfasurare a Concursului va fi disponibil in mod gratuit
oricarui solicitant pe www.plazafilmfestival.
IX.6 Organizatorul isi rezerva dreptul sa modifice prezentul Regulament Oficial de cate ori este necesar,
cu informarea corespunzatoare a celor interesati.
Prezentul regulament s-a incheiat, astazi data de mai sus, in 3 (trei) exemplare originale.
Organizator,
S.C. UNITED MEDIA CORPORATION S.R.L.
Liviu-Daniel CÎRSTEA
Administrator

Coordonator de Proiect,
Razvan NICOLESCU
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Anexa 1
La Regulamentul oficial al concursului „CEL MAI FIDEL CINEFIL"
Specimen de bilet de cinema validat

Organizator,
S.C. UNITED MEDIA CORPORATION S.R.L.
Liviu-Daniel CÎRSTEA
Administrator

Coordonator de Proiect,
Razvan NICOLESCU
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