
 

REGULAMENTUL CONCURSULUI 

„CONCURS DE KENDAMA CU CRBL” 

29 OCTOMBRIE 2017  

 

Prezentul regulament are scopul de a informa cu privire la desfasurarea Concursului initiat de 

Organizator si se adreseaza unei anumite categorii de participanti (anume desemnata de 

Organizator), reprezentand o serie de reguli ce trebuie respectate in cadrul desfasurarii acestei 

activitati: 

CAPITOLUL 1. ORGANIZATOR 

 

1.1 Organizatorul concursului “CONCURS DE KENDAMA CU CRBL” (denumita in cele ce 

urmeaza „Concursul”) este SHOPPING CITY PIATRA-NEAMT SRL, operator de date cu 

caracter personal, inmatriculat la Registrul Comertului sub Nr. J40/795/2014, CUI RO 

32704667, cu sediul social in Bucuresti, Str. Barbu Vacarescu Nr. 301-311, Etaj 3, Biroul nr. 

34, Sector 2, inregistrata la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter 

Personal sub nr. 38368 ( (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”), reprezentata 

coventional de catre Ioana Cornelia Onea , conform Procurii Speciale din data de 19.12.2016.  

 

1.2 Concursul se va derula conform prezentului regulament (denumit in cele ce urmeaza 

„Regulamentul”) obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a 

modifica Regulamentul pe parcursul derularii Concursului, dar nu inainte de a anunta 

publicul. 

 

1.3 Pentru aducerea la cunostinta publicului, Regulamentul este intocmit si este disponibil, in 

orice moment si in mod gratuit, oricarei persoane interesate, prin accesarea website-ului 

https://shoppingcitypiatraneamt.ro/, precum si in formatul tiparit la sediul 

Organizatorului, la Info Point Shopping City Piatra-Neamt, disponibil pe intreaga perioada 

de desfasurare a Concursului. 

 

CAPITOLUL 2. DURATA SI LOCUL DE DESFASURARE AL CONCURSULUI 

2.1.  Concursul se va desfasura in cadrul Centrului Comercial Shopping City Piatra-Neamt, situat 

in Bd-ul Decebal, nr. 79, Piatra Neamt 

2.2.  Concursul se desfasoara in data de 29 octombrie, in intervalul orar 16:00 -  20:00, inscrierile 

participantilor realizandu-se in intervalul 14.00 – 16.00.  

  



 

 

 CAPITOLUL 3. DREPTUL DE PARTICIPARE SI MEMBRII JURIULUI 

 

3.1. Pot participa la Concurs toate persoanele fizice cu cetatenie romana indiferent ca au domiciliul 

in Romania sau nu, vizitator al centrului comercial, cu exceptia angajatilor organizatorului, 

angajatilor colaboratorilor (cu care exista relatii contractuale) si rudele de gradul I sau afinii 

(sot/sotie) tuturor celor mentionati anterior, precum si persoanele antrenate in organizarea si 

realizarea concursului, membrii juriului si rudele de gradul I ale acestora. 

3.2. Participarea la Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a 

prezentului Regulament 

3.3. Participantii la concurs sub 14 ani au obligatia de a fi insotiti de un tutore legal/parinte/ruda 

gradul I/ ruda II sau sa aiba asupra lor la momentul inscrierii in concurs formularul de 

consimtamant disponibil in ziua evenimentului la punctul de inscriere.  

 

3.4. Organizatorii nu-si asuma raspunderea si au dreptul de a nu permite participarea la concurs, 

in cazul in care la momentul desfasurarii prezentului concurs, participantii nu prezinta adeverinta 

in cauza sau nu sunt insotiti de un tutore legal. 

3.5. Juriul este format din CRBL aka Eduard Mihail Andreianu. 

3.6. Participarea la concurs si implicit dreptul de a concura pentru castigarea unuia din premiile 

oferite in cadrul evenimentului este confirmata prin completarea integrala si semnarea de catre 

participant a formularului de inscriere la concurs, pus la dispozitie in ziua desfasurarii 

evenimentului. 

 

3.7. Predarea premiilor poate fi un eveniment public. Participarea la acest Concurs presupune 

acceptul castigatorilor referitor la faptul ca, in baza acordului lor expres liber exprimat in scris, 

persoana lor (imaginea), numele, prenumele, localitatea in care domiciliaza si materiale foto, scrise, 

audio si video inregistrate de Organizator pot fi facute publice si folosite pentru a face publica 

premierea si a asocia cu SHOPPING CITY PIATRA-NEAMT, insa doar in legatura cu prezentul 

Concurs si fara a prejudicia imaginea ori drepturile acestora. Cesiunea si utilizarea de catre 

Organizator a acestor materiale se va face fara niciun fel de plata suplimentara pentru castigatori. 

Castigatorii premiilor vor semna o declaratie scrisa in acest sens cu ocazia semnarii procesului 

verbal de predare-primire a premiului, nefiind restrictionati in exprimarea acestui accept ori a 

refuzului in niciun fel, neexistand nicio conditionare in validarea premiului sau intrarii in posesia 

acestuia. 

 

 

 



 

CAPITOLUL 4. MODUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI 

4.1. Concursul se va desfasura in data de 29 octombrie 2017, in intervalul orar 16:00 - 20:00.  

4.2. Inscrierea la concurs se va face in ziua evenimentului, in intervalul orar 14:00-16:00.  

4.3. Mecanismul de desfasurare a concursului este urmatorul: 

4.3.1. In functie de numarul de concurenti, se formeaza grupe de 5-10 participanti. Este 

un concurs standard, pe sistem piramidal. 

4.3.2. Etapa 1: CRBL le va arata concurentilor cateva scheme si fiecare concurent din prima 

grupa, trebuie sa le execute. Din grupa respectiva se califica unul, maxim doi concurenti 

care au reusit sa execute perfect schemele. Se continua pe acelasi format cu toate grupele 

formate si din fiecare se selecteaza unul, doi concurenti care au reusit sa execute 

schemele. 

4.3.3. Etapa 2: Se formeaza din nou grupe cu cei calificati si din grupele respective, sunt 

selectati cei mai buni 10 concurenti, care reusesc sa execute schemele specificate de catre 

CRBL. 

4.3.4. Etapa 3: Semifinala este formata din 10 concurenti si fiecare concurent va trebui sa 

execute schemele aratate de catre CRBL. Vor fi selectati primii 4 concurenti care executa 

cel mai bine schemele. 

4.3.5. Etapa 4: Finala este formata din 4 concurenti. Se va da o provocare 1 la 1 intre doi 

concurenti si cel care castiga, merge in urmatoarea provocare pentru locul 1 si 2.  

 

4.4. Intre fiecare etapa, se va efectua o pauza de 10 minunte, pregatindu-se listele cu concurenti 

care au trecut etapa respectiva. 

 

CAPITOLUL 5. PREMIILE CONCURSULUI SI ACORDAREA ACESTORA 

5.1. Jurizarea se va desfasura pe data de 29 octombrie 2017. Juriul este format din CRBL – jucator 

profesionist de Kendama, care va desemna castigatorul Concursului. 

5.2. Anuntul va fi facut in intervalul orar 19.00-20.00 in timpul festivitatii de premiere si ulterior pe 

paginile de web ale Organizatorului, precum si pe paginile de Facebook ale Organizatorului. 

 

5.3. In cadrul Concursului „CONSURS DE KENDAMA CU CRBL”, premiile oferite de Organizator 

si valoarea lor sunt: 

I. PREMII OFERITE CASTIGATORILOR:  

• Premiul I:   

➢ 1 kendama USA – ProModel – 189 lei 

➢ 1 kendama USA – Tribute – 119 lei 

➢ 1 jucarie Terra Pill – 110 lei 

➢ 1 carte „Primii pasi in Kendama” –  14 lei 

➢ 1 sapca „Various Brands” –  129 lei  



 

➢ 1 surpriza dulce Moara Gliga -  13.50 lei    

Valoare totala premiul I, TVA inclus: 574.50 lei 

 

• Premiul II:  

➢ 1 kendama USA – Kaizen – 189 RON 

➢ 1 jucarie Terra Pill – 110 lei 

➢ 1 carte „Primii pasi in Kendama” –  14 lei  

➢ 1 sapca „Various Brands” –  119 

➢ 1 surpriza dulce Moara Gliga – 13.50 lei    

Valoare totala premiul II, TVA inclus: 445.50 lei 

 

• Premiul III:  

➢ 1 kendama USA – Tribute – 119 lei 

➢ 1 jucarie Terra Pill – 110 lei 

➢ 1 carte „Primii pasi in Kendama” –  14 lei  

➢ 1 sapca „Various Brands” –  99   

➢ 1 surpriza dulce Moara Gliga -  13.50 lei   

Valoare totala premiul III, TVA inclus: 355.50 lei 

 

• Premiul IV:  

➢ 1 jucarie Pickaboo – 59,99 lei 

➢  4 bonuri valorice Smith&Smith – 40 lei 

➢ 1 surpriza dulce Moara Gliga - 9  lei  

Valoare totala premiul IV, TVA inclus: 108.99 lei 

 

• Premiul V:  

➢ 1 jucarie Pickaboo – 59,99 lei 

➢ 3 bonuri valorice Smith&Smith – 30 lei 

➢ 1 surpriza dulce Moara Gliga -  9 lei  

Valoare totala premiul V, TVA inclus: 98.90 lei 

 

• Premiul VI:  

➢ 1 jucarie Pickaboo – 59,99  lei 

➢ 1 surpriza dulce Moara Gliga -  9 lei  

Valoare totala premiul VI, TVA inclus: 68.99 lei 



 

• Premiul VII:  

➢ 1 jucarie Pickaboo – 59,99 lei 

➢ 1 surpriza dulce Moara Gliga -  9  lei  

Valoare totala premiul VII, TVA inclus: 68.99 lei 

 

• Premiul VIII:  

➢ 1 jucarie Pickaboo – 59,99  lei 

➢ 1 surpriza dulce Moara Gliga -  9  lei  

Valoare totala premiul VIII, TVA inclus: 68.99 lei 

 

Valoare totala a premiilor pentru castigatori, TVA inclus: 1790.36 lei  

 

II. PREMII OFERITE PUBLICULUI in cadrul jocurilor cu publictul („minigame-uri):  

➢ 2 premii constand in cate 1 kendama USA – Tribute – 238 lei 

Valoare totala premii oferite in cadrul jocurilor cu publicul: 238 lei 

 

CAPITOLUL 6 - TAXE SI IMPOZITE AFERENTE 

6.1 Organizatorul se obliga sa suporte impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile 

obtinute de catre castigatori in conformitate cu prevederile art. 81 alin (1) din Codul Fiscal aprobat 

prin Legea 571 din 22/2003 cu modificarile ulterioare, orice alte obligatii de natura fiscala sau de 

orice alta natura, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor. Impozitul va fi calculat la valoarea neta 

a premiilor enumerate la art. 6 din prezentul Regulament, inclusiv a acelor costuri asumate de 

catre Organizator pentru premiile constand in excursii. 

6.2 Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in 

sarcina exclusiva a castigatorilor. 

6.3 Prin simpla participare la Concurs, castigatorii declara ca sunt de acord cu mecanismul de 

impozitare aplicat de Organizator. 

CAPITOLUL 7 - LITIGII 

7.1.     Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Concurs se vor solutiona pe 

cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele 

judecatoresti romane competente de la sediul SHOPPING CITY PIATRA-NEAMT S.R.L. 

 

CAPITOLUL 8 -  RESPONSABILITATE 

8.1 Organizatorul si partenerii acestuia sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de 

tentative de frauda a mecanismului Concursului, abuz sau orice alte tentative frauduloase care ar 

putea afecta imaginea companiilor implicare, a SHOPPING CITY PIATRA-NEAMT sau 

functionarea corecta a Concursului. 



 

 

8.2  Organizatorii sunt responsabili pentru comunicarea conditiilor de desfasurare si 

respectarea prevederilor regulamentului fara a suporta costuri determinate de actiunile ulterioare 

ale castigatorilor.  

 

CAPITOLUL 9 - PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

9.1 Datele sunt protejate conform legislatiei in vigoare pentru confidentialitatea si securitatea 

prelucrarii datelor cu caracter personal. 

9.2 Organizatorul, detinand numar de Operator de date cu caracter personal 38368 se obliga 

de asemenea sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protectia datelor personale. Ca 

atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale 

participantilor/castigatorilor la prezentul Concurs si sa le utilizeze conform prezentului 

Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.  

9.3 Tuturor participantilor la Concurs le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 

677/2001.  

9.4 La cererea participantilor, adresata in scris catre S.C. SHOPPING CITY PIATRA-NEAMT S.R.L.,  

B-dul Decebal, nr. 79, S.C. SHOPPING CITY PIATRA-NEAMT S.R.L.. se obliga: 

a) sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit 

pentru o solicitare pe an;  

b) sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod 

gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 

privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si 

libera circulatie a acestor date; 

c) sa inceteze in mod gratuit prelucrarea datelor personale ale solicitantului. 

 

9.5 Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea din baza de date a companiei S.C. 

SHOPPING CITY PIATRA-NEAMT S.R.L., trimitand o  astfel de cerere la adresa: PIATRA NEAMT, 

Bdul Decebal, nr. 79, S.C. SHOPPING CITY PIATRA-NEAMT S.R.L., se obliga ca datele personale sa 

nu fie difuzate catre terti cu exceptia operatorului de marketing direct al S.C. SHOPPING CITY 

PIATRA-NEAMT S.R.L. si cu exceptia cazurilor in care Organizatorii trebuie sa respecte obligatiile 

impuse de legislatia fiscala in vigoare. 

 

9.6 La data incheierii tuturor operatiunilor de prelucrare in legatura cu prezentul Concurs 

(colectare date personale, notificare castigator(i), inmanare premii, daca persoana vizata nu si-a 

dat in mod expres si neechivoc consimtamantul prin bifarea casutei:  



 

 

“Sunt de acord in mod expres si neechivoc ca datele mele personale sa intre in baza de date si sa fie 

prelucrate de catre SHOPPING CITY PIATRA-NEAMT SRL (inregistrata la ANSPDCP sub 

notificarea nr. 38368). 

Am luat la cunostiinta drepturile pe care le am cf. legii 677/2001: dreptul de interventie asupra 

datelor (art. 14), dreptul de informare (art. 12), de acces la date (art. 13), de opozitie (art. 15), de a 

ma adresa justitiei (art. 18). Am luat la cunostinta ca imi pot exercita aceste drepturi in mod gratuit, 

printr-o cerere semnata, datata si expediata la adresa: S.C. SHOPPING CITY PIATRA-NEAMT S.R.L., 

Piatra Neamt, bdul Decebal, nr. 79  

Sunt de acord [ ] 

Nu sunt de acord [ ] 

sa primesc in viitor informatii prin email, SMS sau alte mijloace de comunicare, despre oferte, 

mesaje publicitare si de marketing, produse gratuite, informatii despre promotii sau despre 

produsele si serviciile oferire de SC SHOPPING CITY PIATRA-NEAMT SRL sau de partenerii 

sai.”, atunci datele acestuia, inclusiv poze nu vor fi folosite in cadrul comunicarii de dupa 

concurs. 

 

9.7 In cazul  in care participantul si-a exprimat acordul expres pentru stocarea si 

prelucrarea ulterioara a datelor cu caracter personal de catre S.C. SHOPPING CITY PIATRA-

NEAMT S.R.L. (sau Imputernicitul acesteia), aceste operatiuni vor putea fi efectuate de S.C. 

SHOPPING CITY PIATRA-NEAMT S.R.L. pana la data retragerii acordului, respectiv pana 

la solicitarea scrisa prin email la adresa: office@shoppingcitypiatraneamt.ro, telefonic la 

numarul: 0333.401.197 (numar cu tarif normal), sau printr-o cererea scrisa adresata S.C. 

SHOPPING CITY PIATRA-NEAMT S.R.L., pe adresa PIATRA NEAMT, Bdul Decebal, nr. 

79 de stergere a datelor cu caracter personal, caz in care Operatorul va proceda neintarziat 

la stergerea acestora. 

 

CAPITOLUL 10. INCETAREA CONCURSULUI 

10.1. Prezentul Concurs inceteaza la data enuntata in titlu, la ora 20:00, dar poate inceta si 

in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, caz fortuit, conform legislatiei 

in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Centrului Comercial, din motive independente de 

vointa sa, de a continua prezentul Concurs. 

10.2. Concursul poate inceta inainte de termen prin decizia Organizatorului, cu anuntarea in 

prealabil, a publicului. 

 



 

 

CAPITOLUL 11. DISPOZITII FINALE 

 

11.1. Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord cu prevederile 

prezentului Regulament. SHOPPING CITY PIATRA-NEAMT S.R.L. isi rezerva dreptul sa 

modifice prezentul Regulament ori de cate ori este necesar, in conformitate cu prevederile 

legale in vigoare, prin anexe la prezentul Regulament. 

11.2.  Prezentul regulament este disponibil, pentru a fi consultat, oricarui client al centrului 

comercial Shopping City Piatra-Neamt, in mod gratuit, pe www.shoppingcitypiatraneamt.ro   

si la Biroul Informational din incinta centrului comercial, nivelul 0. 

Prezentul act a fost incheiat in doua exemplare. 

 

S.C. SHOPPING CITY PIATRA-NEAMT S.R.L. 

         Prin: Ioana Cornelia Onea 

 

http://www.shoppingcitypiatraneamt.ro/

