
 

 

Regulamentul Oficial cu privire la extragere castigator  

pentru acordarea „Premiului pentru publicul iMapp 2016” 

 

 

Art 1. Organizatorul şi Regulamentul oficial al extragerii  

 

(1) Extragerea castigatorului in vederea acordarii premiului denumit „Premiul pentru 

publicul iMapp” (denumita în continuare „Extragerea castigatorului”) este organizata şi desfăşurat 

de către creart – Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București, cu sediul în Mun. 

București, sectorul 1, Piata  Alexandru Lahovari nr. 7, având codul fiscal 4266901 şi contul nr. 

RO57TREZ70121G335000XXXX, deschis la Trezoreria Sectorului 1, reprezentată de către dna. 

Claudia Popa-Director, denumită în continuare „Organizatorul”.  

Organizatorul colaborează, în ceea ce priveşte conceperea, organizarea şi desfăşurarea 

Extragerii cu:  

• S.C. 360 Revolution S.R.L., cu sediul social în Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 10, jud. 

Prahova, cu adresa de corespondență în București, sectorul 2, str. Fabrica de 

Glucoză nr. 11B, parter, înmatriculată în Registrul Comerţului cu nr. 

J29/1157/2007, având C.U.I RO21678244 şi contul bancar nr. 

RO59TREZ5215069XXX006515, deschis la Trezoreria Ploiești, reprezentată de 

către dl. Daniel-Iulian Buduluș- Administrator, in prezentul act, avand calitatea de 

Prestator de servicii artistice;  

• Agenția de turism S.C. Bers New Solutions SRL - agentia Bers Travel & Events, cu 

sediul social în Str Valeriu Braniste Nr. 60A, Ap 6, Sector 3, Bucuresti, Romania, 

înmatriculată în Registrul Comerţului cu nr. J40/21276/2006, având CUI. 

RO20060821 şi contul bancar nr. RO87BTRL04301202E5200000, deschis la 

BANCA TRANSILVANIA S.A. - agenția Delea Veche, reprezentată de către Elena 

Madalina Neagu - Director agentie, in prezentul act, sustine Organizatorul cu suma 

de 1.500 euro, suma ce reprezinta premiul ce va fi acordat castigatorului, in cadrul 

extragerii denumita „Premiul publicului iMapp 2016”, premiu ce consta intr-o 

excursie, astfel cum este mentionat in art. 5, in prezentul Regulament.  



 

 

(2) Participanţii la Extragerea castigatorului „Premiului publicului iMapp 2016, sunt 

obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului Regulament oficial al Extragerii (denumit în 

continuare „Regulamentul”).  

 

(3) Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricărei persoane interesate, după cum 

urmează: 

- la adresa de Internet www.imapp.ro, în intervalul calendaristic 01.09.2016 – 01.10.2016, 

- la numărul de telefon cu tarif normal 021/318.38.04, de luni până vineri, între orele 09:30 – 

18:30, pe întreaga durată a intervalului calendaristic arătat mai sus. 

 

(4) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, urmând ca astfel de 

modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări la 

adresa de Internet despre care face vorbire la alin. (3). 

 

Art. 2.  Legătura dintre Extragerea castigatorului si concursul „iMapp Bucharest 2016.  

International Projection Mapping Competition” 

 

 

Extragerea castigatorului se desfășoară în legătură cu etapa concursului „iMapp Bucharest 

2016.  International Projection Mapping Competition” (denumit în continuare „Concursul”) despre 

care se face vorbire la art. 4 alin. (4) din Regulamentul Concursului, astfel cum acesta este 

comunicat public la adresa de Internet www.imapp.ro.    

Prevederile Regulamentului Concursului în legătură cu procedura de determinare a 

câștigătorului Premiului Publicului sunt încorporate prin referință. 

 

Art. 3.Dreptul de participare 

 

(1) La Extragere participă persoanele care, în intervalul cuprins între ora 21,30 a zilei de 24 

septembrie 2016 și ora 00,30 a zilei de 25 septembrie 2016, desfășoară activitatea arătată la art. 4 

alin. (7) și (8) din Regulamentul Concursului, respectiv trimit mesaje de tip text (Short Message 



Service) în beneficiul unuia sau mai multor participanți la zisul Concurs, la numărul de telefon 

scurt indicat de catre Organizator la momentul desfasurarii zisului Concurs in data de 24 

Septembrie 2016 , tarif normal, accesibil în rețelele de telefonie mobilă Orange, Telekom și 

Vodafone. Trimiterea cel puţin unui astfel de mesaj valorează acordul de a participa la Extragere. 

 

(2) La Extragere nu vor fi luate în considerare mesajele trimise de angajaţii creart – 

Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București, ai 360 Revolution S.R.L., S.C. 

BERS NEW SOLUTIONS SRL - agentia Bers Travel & Events, precum şi soţii/soţiile ori rudele 

de gradul întâi ale acestora. 

 

Art. 4. Procedura 

 

(1) Conținutul oricărui mesaj trimis va consta într-o singură cifră („1” sau „2” sau „3” sau 

„4” sau „5” sau „6”), reprezentând numarul de ordine al participantului la zisul Concurs. 

 

 (2)  În cazul în care mesajul trimis este valid, emitentul acestuia primește în timp real 

mesajul de răspuns. 

 

(3)  În cazul în care mesajul trimis este invalid, adică nu respectă condițiile prevăzute de 

art. 4 alin. (8) din Regulamentul Concursului, respectiv în cazul în care este altul decât o cifră 

dintre acelea arătate la alin. (1) sau conţine o cifră care a mai fost transmisă anterior de la același 

număr de telefon, emitentul acestuia primește în timp real mesajul de răspuns. 

 

(4) Mesajele invalide nu participă la tragerea la sorţi pentru desemnarea câştigătorului 

Extragerii . 

 

(5) În data de 25.09.2016, orele 00,30, cu luarea în consideraţie a tuturor numerelor de 

telefon de la care au fost trimise mesaje valide, este extras, cu ajutorul unui program informatic 

specializat, numărul de telefon al câştigătorului Extragerii și alte trei numere de telefon de rezervă, 

încheindu-se un proces-verbal în acest sens. 

 



(6)  Câştigătorul Extragerii va fi contactat telefonic imediat după desemnarea sa drept 

câştigator la numărul de telefon de la care a trimis mesajul. Acesta va fi invitat să îşi prezinte 

datele complete de identificare şi de corespondenţă. 

 

(7)  Câştigătorul care nu a putut fi contactat în condiţiile alin. (6) în urma a 5 (cinci) apeluri 

telefonice efectuate la intervale rezonabile de timp, pe parcursul a 24 (douăzecișipatru) de ore de la 

desemnarea sa va fi notificat prin mesaj de tip text (Short Message Service) cu privire la câştigarea 

premiului, respectiv cu privire la modalitatea de contactare a Organizatorului. Calitatea de 

câştigător a premiului a unui număr de telefon anume este făcută publică. Câştigatorul care nu 

contactează Organizatorul timp de 24 (douăzecișipatru) de ore de la ora notificarii prin mesaj 

pierde drepturile rezultate din calitatea de câştigător, premiul respectiv nemaifiindu-i datorat. În 

cazul în care contactul Organizatorului cu, câștigătorul desemnat inițial nu poate fi stabilit sau dacă 

acesta se află într-una din situațiile prevăzute de alin. (7) și/sau de art. 3 alin. (2), atunci procedura 

de contactare este reluată cu cel dintâi număr de telefon de rezervă extras.  Dacă este cazul, 

procedura este reluată până la epuizarea numerelor de telefon de rezervă extrase. 

 

(7) În sensul Regulamentului, este considerat a fi câştigător al Extragerii, persoana fizică 

care utilizează în fapt telefonul celular de pe al cărui număr a fost trimis mesajul, indiferent de 

persoana care este proprietarul telefonului, respectiv titularul numărului telefonului celular. 

 

(8) Pentru a fi considerat validat câştigător al Extragerii, persoana desemnată ca atare 

trebuie să poată proba, la solicitarea Organizatorului, deţinerea telefonului celular de pe al cărui 

număr de pe care a fost trimis mesajul câştigător. 

(9) Organizatorul va face publice numele câştigătorului Extragerii şi premiul acordat prin 

orice mijloc pe care îl consideră potrivit. 

 

Art. 5. Premiile acordate 

 

(1) Premiul Extragerii constă într-o excursie pentru 2 (două) persoane la Berlin, Germania 

având durata de 3 (trei) nopti.  Zisa excursie presupune, în mod limitativ, următoarele: 

-  transportul aerian, la clasa economică, pe ruta București – Berlin – București; 

- transfer aeroport - hotel - aeroport 



-  cazarea (inclusiv micul dejun) în cameră dublă într-un hotel de 3 (trei stele). 

 

 (2)  În cazul în care câștigătorul excursiei este minor, cea de a doua persoană despre care se 

face vorbire la alin. (1) va fi unul dintre reprezentanții legali ai acestuia sau va fi desemnată, printr-

un înscris autentic, de zișii reprezentanți legali. Organizatorul și S.C. 360 Revolution S.R.L și S.C. 

Bers New Solutions SRL - agentia Bers Travel & Events, sunt exonerati de orice răspundere în 

legătură cu producerea oricărui risc specific minoratului pe durata excursiei. 

 

(3)  Castigatorul va beneficia exclusiv de serviciile ce fac obiectul unui voucher, nu de alte 

servicii sau contravaloarea in bani a voucherului. Voucherul este nominal si nu este transmisibil. 

Voucherul va putea fi utilizat exclusiv in perioada 24.09.2016 - 20.09.2017. Voucherul nu include 

transportul castigatorului si/ sau insotitorului de la domiciliu si pana la aeroportul Otopeni si retur. 

Organizatorii nu isi asuma raspunderea pentru situatiile in care, din motive ce tin de persoana 

castigatorului sau localizarea acestuia, acesta din urma nu poate beneficia/ nu beneficiaza efectiv 

de serviciile ce fac obiectul voucherului. Orice alte costuri sau taxe conexe vor fi suportate 

exclusiv de catre castigator din surse proprii. Voucherul poate fi folosit doar de catre doi adulti. In 

situatia in care in intervalul ales pentru efectuarea excursiei, nu exista bilete de avion disponibile 

sau camere disponibile la hotel de 3 stele - situat central, a caror contravaloare sa se incadreze in 

bugetul premiului, Agentia va pune la dispozitia castigatorului o alta optiune cat mai apropiata de 

perioada solicitata de castigator. Persoanele care efectueaza excursia trebuia sa aiba documente de 

identitate valabile (pasaport sau carte de identitate). Toate formalitatile pentru procurarea acestor 

documente cad in sarcina exclusiva a castigatorului si/ sau a insotitorului. Daca, castigatorul si/ sau 

insotitorul nu isi pot procura aceste documente pana la data efectuarii excursiei, castigatorul si 

insotitorul nu vor mai putea beneficia de premiu. 

 

(4)  Beneficiul premiului Extragerii, este pierdut în cazul în care câștigătorul Extragerii nu  

contactează, în cel mult 7 (șapte) zile lucrătoare de la data desemnării sale, reprezentantii S.C. 

BERS NEW SOLUTIONS SRL - agentia Bers Travel & Events, nu îi comunică acestuia în mod 

complet și corect informațiile necesare organizării zisei excursii.   

 

 



Datele de contact ale S.C. BERS NEW SOLUTIONS SRL - agentia Bers Travel & Events, 

sunt următoarele:  Str Turturelelor Nr 11B, Corp A, Ap. A13, Sector 3, Bucuresti, e-mail: 

office@berstravel.ro, tel: 0371 169 019. 

 

(5)  Valoarea premiului Extragerii este de 1500 (una mie cinci sute) EUR fără TVA. 

 

(6)  Câştigătorul Extragerii nu are dreptul să opteze pentru obţinerea contravalorii în 

echivalent bănesc a valorii premiului. 

 

(7) Predarea premiului Extragerii, respectiv a titlurilor de călătorie, poate fi un eveniment 

public.  Participarea la Extragere constituie acordul potenţialului câştigător referitor la faptul că 

persoana, numele, localitatea în care domiciliază şi imaginea acestuia pot fi făcute publice şi 

folosite în materiale de către Organizator fără nici un fel de plată aferentă, acord valorând cesiunea 

drepturilor patrimoniale corespunzătoare ale câştigătorilor către Organizator pe teritoriul României 

pentru întreaga perioadă de protecţie a acestora. În cazul în care Organizatorul solicită, câştigătorul 

Extragerii,  are obligația să semneze o declaraţie scrisă în acest sens. 

 

(8)  Organizatorul va face publice numele câştigătorului şi premiul acordat in cadrul 

Extragerii . 

 

(9)  Organizatorul se obligă (dacă este cazul), să suporte impozitul datorat de câştigătorul 

Extragerii, pentru premiu, orice alte posibile sarcini fiscale sau de altă natură datorate în legătură 

cu premiul sus mentionat fiind datorate de către câştigătorul Extragerii .  

 

 

Art. 6. Protecţia datelor personale 

 

(1)  Prin participarea la Extragere participanţii confirmă cunoaşterea prevederilor 

Regulamentului şi îşi exprimă acordul în privinţa acestora. 

 

(2)  Organizatorul si/sau 360 Revolution S.R.L., S.C. Bers New Solutions SRL - agentia 

Bers Travel & Events. garantează participanţilor drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 



privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera 

circulaţie a acestor date, printre care:  

- dreptul de acces la date: orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în 

mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt 

prelucrate de acesta; 

- dreptul de intervenţie asupra datelor: orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, 

la cerere şi în mod gratuit: a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a 

căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; b) după caz, 

transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii; c) realizarea 

notificării către terţe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operaţiuni efectuate 

conform lit. a) sau b), dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort 

disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat. 

- dreptul de opoziţie: persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive 

întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca datele care îl vizeaza să facă obiectul unei 

prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. 

 

(3) Prin participarea la Extragere, participanţii îşi dau acordul cu privire la prelucrarea 

datelor lor cu caracter personal şi cu privire la includerea acestor date în baza de date a 

cocontractantului Organizatorului, organizată pe durata Extragerii. 

 

(4) Scopul acestei baze de date constă exclusiv în desemnarea câştigătorului Extragerii, 

aceasta urmând a fi distrusă cel mai târziu la data de 01.10.2016, cu excepţia datelor ce au caracter 

personal ale câştigătorului Extragerii și a persoanei care îl va însoți în excursie, care vor fi păstrate 

timp de 5 (cinci) ani, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, după care vor fi distruse. 

 

Art. 7. Încetarea înainte de termen a Extragerii castigatorului 

 

(1) Extragerea poate înceta înainte de termen numai în cazul apariţiei unui eveniment ce 

constituie forţă majoră ori caz fortuit, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive 

independente de voinţa sa, de a continua Extragerea. 

 



(2) Situaţiunilor avute în vedere la alin. (1) le sunt asimilate şi sentinţa şi/sau actul de 

putere publică al instanţei competente sau altei autorităţi publice competente. 

 

(3) În situaţiunile avute în vedere la alin. (1) şi (2), Organizatorul nu este mai este ţinut la 

nici o obligaţie către participanţii la Extragere, după cum nu este ţinut la întoarcerea unei sume sau 

plata unei sume cu titlu de despăgubire sau altele asemenea. 

 

 

Art. 8. Litigiile şi legea aplicabilă 

 

(1) Eventualele litigii apărute între Organizator, pe de o parte, şi participanţii la Extragere, 

pe de altă parte, se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această cale nu va fi posibilă, 

litigiile vor fi soluţionate de instanţa competentă în conformitate cu dreptul comun. 

 

(2) Legea aplicabilă este legea română. 

 

 

 


