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REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI “MARTISOR IN DAR”  

DIN CENTRUL COMERCIAL SHOPPING CITY PIATRA-NEAMT 
 

 

PERIOADA CAMPANIEI: 8 MARTIE 2018 

Campania “MARTISOR IN DAR” se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse in prezentul 

regulament. Termenii si conditiile prezentului Regulament, asa cum sunt prezentate mai jos, sunt 

obligatorii pentru toti participantii la Campanie. 

 I. ORGANIZATOR  

Organizatorul campaniei “MARTISOR IN DAR” (denumita in cele ce urmeaza „Campanie”) este 

SHOPPING CITY PIATRA-NEAMT SRL, 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. 43, 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. 

Decizia de desfasurare a campaniei conform regulilor din prezentul regulament este finala si 

obligatorie pentru participanti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba 

regulamentul, prin anexe la acesta, cu conditia de a anunta publicul in prealabil.  

II. LOCUL SI DURATA  CAMPANIEI 

Campania se desfasoara in centrul Comercial Shopping City Piatra-Neamt, situat pe B-dul 

Decebal, nr. 79, Piatra Neamt.  

Campania se desfasoara in data de 8 martie 2018, in intervalul orar 10.00 – 22.00.   

III. DREPTUL DE PARTICIPARE  

1. La aceasta campanie poate participa orice persoana fizica de sex feminin, rezidenta sau nu in 

Romania, indiferent de nationalitate, peste 18 ani, clienta a magazinelor centrului comercial, 

cu exceptia angajatilor unitatilor comerciale din Shopping City Piatra-Neamt si angajatilor 

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

(sot/sotie) tuturor celor mentionati anterior.  

2. Participarea la aceasta Campanie implica acceptarea integrala a prezentului regulament.  

3. Participanții vor respecta prevederile prezentului Regulament, precum și orice alte indicații 

date de Organizator în vederea desfășurării în condiții normale a Campaniei. 
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4. În cazul în care, cei care sunt eligibili să participe sau cei care nu îndeplinesc condițiile 

mentionate in prezentul Regulament, încalcă acest Regulament, Organizatorul își rezervă 

dreptul de a anula orice formă de câștig dobândită de participant în urma prezentei campanii. 

IV. MODUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI 

1. Promoterii Organizatorului vor imparti in data de 8 martie 2018, in intervalul orar 10.00 – 

22.00 taloane razuibile doamnelor si domnisoarelor care intra in centrul comercial si respecta 

conditiile enumerate mai sus.  

2. Fiecare talon razuibil reprezinta un cadou pus la dispozitie de magazine si insule din centrul 

comercial cu ocazia zilei de 8 martie.  

3. Clientele care primesc taloanele razuibile vor complete numele si prenumele si vor semna de 

primire in tabelul pe care promoterul il completeaza.  

4. Taloanele razuibile se ofera in limita stocului disponibil.  

 

V. CADOURI SI ACORDAREA ACESTORA  

 

1. Cadourile care pot fi primite constau  in produse/vouchere oferite de 15 magazine si insule 

din centrul comercial Shopping City Piatra-Neamt  

 

2. Numarul total de cadouri este: 630, dupa cum urmeaza:  

 

Nr. 

crt 
Nume brand Denumire cadou Nr. cadou 

1 Aco Market Crema pentru curatarea fetei Dermomed Pharma  20 

2 Aco Market Gel de dus si sampon - 1l Dermomed Pharma 5 

3 Aco Market Gel de dus si sampon - 500 ml Dermomed Pharma 5 

4 Aco Market Sapun Dermomed Pharma 5 

5 Beauty Mania Voucher coafor (tuns/spalat/feonat)  50 

6 Beauty Mania Voucher manichiura – lac unghii semipermant OPI  50 

7 Benvenuti Bag hanger  20 

8 Benvenuti Papuci de casa  20 

9 Black Velvet Ceas dama 10 

10 Carrefour Apa micelara 2 

11 Carrefour Balsam de par 1 

12 Carrefour Crema de corp 2 

13 Carrefour Crema de curatare 1 

14 Carrefour Crema de noapte 2 

15 Carrefour Crema hidratanta 2 
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Nr. 

crt 
Nume brand Denumire cadou Nr. cadou 

16 Carrefour Demachiant 2 

17 Carrefour Deodorant  2 

18 Carrefour Fixativ  2 

19 Carrefour Gel de dus 3 

20 Carrefour Masca regeneranta  2 

21 Carrefour Sampon regenerant  1 

22 Carrefour Set gel de dus si antiperspirant  2 

23 Carrefour Set termoprotect Gerovital 1 

24 Carrefour Tonic revigorant  1 

25 Carrefour Tratament pentru par 2 

26 Carrefour Ulei corp hidratant  1 

27 Carrefour Ulei dus 1 

28 DM Drogerie Balea aqua servetel-masca fata 100 

29 Gerovital Portfard  25 

30 Infinite Love Parfum de geanta   20 

31 Infinite Love Voucher de 15 lei  30 

32 Maria's Ladybugs Coronita de flori  5 

33 Moara Gliga Surpriza dulce 10 

34 Optica Express Card 100 lei  5 

35 Otter Voucher 50 lei 97 

36 Sensiblu Cadou Dr. Organic  3 

37 Sensiblu Sampon uscat Batiste Divine Dark 50 

38 Sensiblu  Set L’Erbolario 10 

39 Takko  Voucher 100 lei  10 

40 Xpert Beauty Shatter OPI  50 

TOTAL 630 

 

3. Modul de acordare a cadourile: 

a) clientele care primesc taloane razuibile de la promoteri se prezinta cu ele la 

magazinele/insulele indicate pe talon;  

b) cadourile pot fi ridicate doar din magazinele si de la insulele din Shopping City Piatra-

Neamt;  

c) cadourile pot fi ridicate doar in perioada 8 – 10 martie 2018;  

d) cadourile se ofera in limita stocului disponibil;  

e) nu se permite acordarea contravalorii in bani;  

f) cadourile nu pot fi schimbate, preschimbate in bani sau rascumparate.  
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VI. INFORMAREA PARTICIPANTILOR CONFORM LEGII NR. 667/2001 

1. Regulamentul Campaniei este disponibil tiparit in mod gratuit oricarui solicitant, la Info 

Point-ul din Shopping City Piatra-Neamt, cu sediul in Bd-ul Decebal, nr. 79, Piatra Neamt sau 

in format electronic pe www.shoppingcitypiatraneamt.ro.  

2. Participarea la prezenta Campanie implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului 

Regulament.  

3. Prin participarea la aceasta Campanie si completarea tabelului nominal pentru preluarea 

talonului razuibil, participantii isi exprima consimtamantul, in mod expres si neechivoc, 

pentru ca orice date cu caracter personal, inclusiv imagini foto si video, precum si orice alte 

informatii furnizate sau cuprinse in formular, sa intre in baza de date a Organizatorului, 

pentru a fi prelucrate si utilizate in orice activitati si scopuri legate de marketing si 

publicitate, fara ca acesta (castigatorul) sa emita pretentii financiare Organizatorului pentru 

realizarea acestor operatiuni.  

4. Participantii au luat cunostinta de faptul ca, pe baza unei cereri scrise, datate si semnate, 

expediata pe adresa Shopping City Piatra-Neamt - in Bd-ul Decebal, nr. 79, Piatra Neamt isi 

pot exercita, in mod gratuit, urmatoarele drepturi: de acces, o data pe an, la procesul de 

prelucrare a datelor lor personale; de interventie asupra datelor transmise; de opozitie, 

pentru motive intemeiate si legitime, legate de situatia lor particulara, la prelucrarea datelor 

si de opozitie, fara vreo justificare, la prelucrarea datelor in scop de marketing direct.  

VI. INCETAREA CAMPANIEI  

1. Prezenta Campanie inceteaza la data de 08 martie 2018, ora 22:00, 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 prezenta Campanie. 

2. Campania poate inceta inainte de ora 22.00, in cazul folosirii tuturor taloanelor razuibile.  

 

http://www.shoppingcitypiatraneamt.ro/
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VII. DISPOZITII FINALE  

1. Prin participarea la aceasta Campanie, 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.  

2. Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la campanie se vor rezolva pe cale 

amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele 

judecatoresti romane competente din Neamt.  

3. Organizatorul Campaniei  nu va avea nici o raspundere derivand din si nu va putea fi implicat 

in litigii legate de detinerea sau proprietatea asupra datelor inscrise de  participanti in 

campanie. De asemenea, organizatorii nu pot fi implicati in astfel de litigii si nu isi asuma nici 

un fel de obligatie de a purta corespondenta de orice fel cu participantii. 

 


