REGULAMENTUL OFICIAL AL LOTERIEI PUBLICITARE
“Fii turist in orașul tau!”
I. Organizator
I.1 Organizatorul Loteriei Publicitare este BANEASA DEVELOPMENTS SRL, societate română, cu
sediul în mun. Bucureşti, Baneasa Shopping City, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 42D, etaj 3, camera 1, sector
1, înregistrată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub numărul J40/13637/2002, cod
unic de înregistrare fiscală RO15108621, reprezentată prin dl. POPA MARIAN-ARTHUR, în calitate de
Director General.
II. Durata loteriei publicitare
II.1 Loteria Publicitara va incepe in data de 16 iulie 2018 , ora 09:00 si se va finaliza in data de 12 august
2018, ora 24:00.
II.2 Loteria Publicitara va fi organizata in incinta Centrului Comercial Baneasa Shopping City din
Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 42D, sector 1.
III. Drept de participare
III.1. Au drept de participare orice persoane fizice avand varsta minima de 14 ani implinita pana cel tarziu
la data oferirii premiilor si care au achizitionat produse din magazinele care activeaza in centrul comercial
Baneasa Shopping City sau galeria Feeria (exceptand bancile, casele de schimb valutar, operatorii de
telefonie si partenerii lor, operatorii de asigurari, agentiile de turism, automatele de plata a utilitatilor,
standurile de vanzare sau alte activitati cu caracter temporar. De asemenea, nu sunt valabile bonurile
emise in urma platii de utilitati si cumpararea de cartele telefonice) in conditiile prevazute in prezentul
Regulament.
III. 2. Nu pot participa la această Loterie Publicitara asociatii/actionarii, administratorii sau salariatii
societatii Baneasa Developments S.R.L., asociatii/actionarii, administratorii sau salariatii magazinelor ale
caror bonuri fiscale sunt eligibile, alte persoane implicate in organizarea si desfasurarea Loteriei
Publicitare precum si rudele pana la gradul doi inclusiv sau afinii (sot/sotie) ai tuturor celor mentionati
anterior.
IV. Descrierea Premiilor Acordate
IV.1. In cadrul Loteriei Publicitare vor fi acordate urmatoarele premii:
1. un premiu „Racing Experience alaturi de Dani Otil in cadrul campionatului de viteza in coasta”,
constand in participarea la una dintre curse din postura de copilot al lui Dani Otil;
2. doua premii constand un cate un voucher Experienta Mercedes A45 AMG (350 CP, automata) la
Academia Titi Aur;
3. doua premii constand in cate un voucher Experienta Audi RS4 (450 CP, automata) la Academia
Titi Aur;
4. doua premii constand in cate un voucher TNT Brothers pentru un salt cu parasuta in tandem;
5. doua premii constand in cate un voucher de pentru cumparaturi din magazinul Buzz din Baneasa
Shopping City in valoarea de 500 lei fiecare:
6. cinci premii constand in cate o pereche de ochelari de soare Vans si cate o sapca Vans;
7. trei premii constand in cate un tricou de alergat Nike Sport Loft.
8. Un premiu constand in o tinuta de sport Under Armour;
9. 50 de premii constand in cate o invitatie dubla Therme, zona Palm;
10. cinci premii constand in cate o invitatie dubla in platoul de filmare a finalei emisiunii Ninja
Warrior;
11. cincisprezece premii constand in cate in cate o ora gratuita Xbox in cadrul MAX FUN din
Baneasa Shopping City;
12. cincisprezece premii constand in cate in cate o ora gratuita biliard in cadrul MAX FUN din
Baneasa Shopping City;
13. cincisprezece premii constand in cate in cate o ora gratuita bowling in cadrul MAX FUN din
Baneasa Shopping City;
14. cinci vouchere constand in cate o experienta de o ora in VIP ROOM MAX FUN unde va avea
acces la bowling, biliard si Xbox
IV.2. Valoarea totala a premiilor este de 23.548,39 lei.
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V. Taxe si impozite
V.1. Orice impozit aferent venitului din premiul castigat cade in sarcina exclusiva a Organizatorului.
VI. Informarea participantilor
VI.1. Prezentul Regulament este la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate, putand fi
consultat gratuit la birourile de informatii din Baneasa Shopping City si pe site-ul www.baneasa.ro.
VI.2. Participarea la Loteria Publicitara implica furnizarea unor date cu caracter personal care vor fi
utilizate de catre organizator exclusiv in scopul derularii loteriei.
VI.3. VI.3. Conform legislatiei in vigoare, participantii, in calitatea lor de persoane vizate, beneficiaza de
dreptul de acces la date, de rectificare sau stergere, de restrictionare sau de a va opune prelucrarii, dreptul
la portabilitatea datelor, precum si dreptul de a depune o plangere in fata autoritatii de supraveghere. La
cererea persoanelor vizate transmise in scris la sediul Organizatorului, acesta din urma se obliga sa
actualizeze, sa stearga si sa le informeze in legatura cu datele personale prelucrate ce le apartin.
VI.4. Prin acceptarea premiului castigat, castigatorul este de acord ca numele, datele sale de identificare
si/sau fotografia/imaginea sa poata fi facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre Organizator
în materiale tiparite, audio sau video fara ca acesta (castigatorul) sa emita pretentii financiare fata de
organizator pentru realizarea acestor operatiuni precum si sa participe la toate activitatile promotionale
organizate de catre Organizator, legate de aceasta Loterie Publicitara.
VII. Modalitatea de desfasurare
VII.1. Pentru inscrierea la Loteria Publicitara participantii trebui sa efectueze cumparaturi in valoare de
minim 200 lei (valoare cumulata pe cel mult doua bonuri) conform clauzei III.1 de mai sus.
VII.2. Inscrierea propriu zisa se realizeaza prin accesarea sectiunii dedicate din cadrul site-ului
www.baneasa.ro si prin completarea tuturor campurilor. Astfel, participantii vor furniza urmatoarele
date:
- numele si prenumele;
- magazinul si valoarea bonului/bonurilor de cumparaturi;
- adresa de e-mail;
VII.3. Un participant se poate inscrie de mai multe ori, cu bonuri de cumparaturi si adrese de mail
diferite.
VII.4. Participantii care au parcurs pasii necesari vor primi un mail de confirmare a inregistrarii la
adreasa furnizata. Unul din zece participani inscrisi va castiga un premiu instant care ii va fi anuntat de
asemenea printr-un mesaj la adresa furnizata.
VII.5. Vor exista un numar de doua extrageri, prima la data 31 iulie 2018, ora 15:00, iar cea de-a doua la
data de 14 august 2018, ora 15:00.
VII.6. La prima extragere vor fi acordate premiiile mentionate la IV.1. punctele 1-8 de mai sus iar la cea
de-a doua extragere vor fi acordate premiile mentionate la punctele 9-12 de la aceeasi clauza.
VII.7. Participantii desemnati castigatori la prima extragere pot participa la cea de-a doua extragere doar
in masura in care se inscriu din nou, ulterior datei de primei extrageri.
VII.8. La datele extragerilor, ora 15.00, o comisie formata din trei reprezentanti ai Organizatorului va
intocmi cate o lista cu toti participantii eligibili la Loteria Publicitara care va fi incarcata in sistemul
automat de extragere disponibil pe platforma www.random.org. Participantii care se vor afla pe primele
pozitii corespunzator numarului de premii ce se acorda in cardul fiecarei extrageri vor reprezenta, in
ordine, castigatorii premiilor mentionate acordate in cadrul respectivei extrageri, urmatoarele pozitii
reprezentand, in ordine, rezerve.
VIII. Acordarea premiilor
VIII.1. Premiile vor fi ridicate, in baza mail-ul de confirmare primit si a bonurilor de participante, de la
birourile de informatii ale centrului comercial Baneasa Shopping City, in termen de 10 zile
calendaristice de la primirea e-mail-ului.
VIII.2. In cazul in care valoarea premiului depaseste suma de 600 lei, Castigatorul va furniza si o copie
a actului de identitate necesara Beneficiarului in vederea virarii catre bugetul de stat a impozitului
aferent premiului castigat.
VIII.3. Predarea premiilor/voucherelor se va realiza in baza unui proces verbal valabil incheiat intre
fiecare castigator in parte si Organizator.
VIII.4. In cazul in care castigatorul este minor sau interzis judecatoresc, premiul va fi inmanat parintelui,
tutorelui sau curatorului, dupa caz, in conditiile prezentului regulament.
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VIII.5. Facilitatorii premiilor (Academia Titi Aur, TNT Brothers, Therme etc.) pot stabili anumite conditii
de acces la serviciile ca fac obiectul premiilor. Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate in cazul
in care facilitatorii refuza prestarea serviciilor ca urmare a neindeplinirii de catre castigatori a conditiilor
impuse.
VIII.5. Nu se va acorda contravaloarea premiilor in bani.
VIII.6. Castigatorul are obligatia sa participe la toate activitatile de promovare organizate de catre
Baneasa Shopping City, legate de aceasta Loterie Publicitara.
VIII.7. Organizatorul isi rezerva dreptul de a face publice, in scopuri publicitare, numele, fotografia si
materialele filmate cu participantii si castigatorul acestei Loterii Publicitare. Prelucrarea, utilizarea si
publicarea informatiilor de mai sus precum si a imaginii participantilor la aceasta Loterie Publicitara nu
va fi de natura a crea niciun fel de obligatii, inclusiv de natura financiara, in sarcina Organizatorului.
VIII.8. Orice contestatie va fi depusa la birourile de informatii din incinta Baneasa Shopping City.
Cererea scrisa, expresa si motivata in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea
Regulamentului trebuie depusa in termen de 24 de ore de la data constatarii neregulii, orice sesizare in
acest sens depusa dupa trecerea termenului de mai sus fiind considerata nula de drept si neavenita.
Contestatiile vor fi solutionate in termen de 48 de ore.
IX. Dispozitii finale
IX.1. Organizatorul Loteriei Publicitare nu este raspunzator de plata altor taxe sau obligatii financiare
legate de premiile oferite.
IX.2. Prin înscrierea la Loteria Publicitara „Fii turist in orasul tau”, participanţii accepta si se obliga sa
respecte prevederile prezentului Regulament.
IX.3. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate
asupra bonului/bonurilor de casa.
IX.4. 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.
IX.5. In cazul in care organizarea Loteriei Publicitare este impiedicata de evenimente de forta majora,
Organizatorul isi rezerva dreptul de a decide, dupa caz, incheierea, prelungirea sau amanarea Loteriei
Publicitare.
IX.6. Organizatorul isi rezerva dreptul sa modifice prezentul regulament prin act aditional de cate ori este
necesar, cu informarea corespunzatoare a celor interesati si/sau a publicarii actului aditional pe siteul
www.baneasa.ro si la birourile de informatii din Baneasa Shopping City.
Redactat dupa modelul solicitat de parte si autentificat la Societatea Profesionala Notariala – Optima Lex,
din Bucuresti, de notar public Stanisor Dumitru-Emilian, intr-un singur exemplar original, care va ramane
in arhiva biroului notarial si 3 (trei) duplicate, dintre care 1 (un) duplicat se pastreaza in arhiva biroului
notarial si 2 (doua) duplicate au fost eliberate Partii, duplicate care nu poarta semnatura Partii, dar care au
aceeasi forta probanta ca inscrisul original.
Baneasa Developments SRL,
Prin Director General,
POPA MARIAN-ARTHUR
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