
 
REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE 

„Football Days & Nights” 

11 iunie 2021 – 11 iulie 2021 

 

1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI 

Organizatorul campaniei promoţionale „Football Days & Nights” („Campania”) este ATTRIUS 

DEVELOPMENTS S.R.L., o societate înfiintață conform legilor române, cu sediul social în Iași, str. 

Palas, nr. 7A, clădirea A1, et. 2, biroul A.b-28, Județul Iași, înregistrată la Registrul Comerțului sub 

numărul J22/488/2017, cod de înregistrare RO 37160477, având contul bancar RO97 RNCB 0175 

1539 2652 0001, deschis la Banca Comercială Română S.A., Sucursala Iași, prin împuternicit Dl. 

Andrei Forte, denumită în continuare „Organizatorul”. 

2. PERIOADA DE DESFĂŞURARE SI INCETAREA CAMPANIEI 

Campania se va desfasura în baza prezentului regulament, zilnic, in perioada 11 iunie – 11 iulie  2021, 

în intervalul orar 16:00 – 22:00 

Campania promotională poate înceta oricând prin voința unilaterală a Organizatorului, precum si in 

cazul producerii unui eveniment de Forta Majora care impiedica desfasurarea Campaniei. 

3. DREPTUL DE PARTICIPARE SI DATE CU CARACTER PERSONAL 

La Campania „Football Days & Nights” vor participa numai persoanele fizice, cu vârsta peste 16 ani.  

Orice persoană care dorește să se înscrie în Campanie trebuie să demonstreze cu bonuri fiscale 

efectuarea, în perioada 11 iunie – 11 iulie 2021, de cumpărături în cadrul Foodcourt,  în valoare de 

minim 20 lei.   

La Campanie nu au voie să participe angajatii Organizatorului, proprietarii magazinelor, 

angajatii lor precum si toţi cei implicaţi în organizarea Campaniei. 

Pentru participarea la Campanie, participantilor li se vor cere date cu caracter personal prin 

documentele de inscriere la Campanie. 

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate conform legislatiei nationale si europene in vigoare, pe 

toata durata prevazuta de lege pentru pastrarea documentelor aferente Campaniei, de catre 

Organizatorul Campaniei si de catre orice alti terti implicati in desfasurarea acesteia, in scopul 

derularii campaniei si/sau pentru orice alte scopuri pentru care participantii si-au mai dat acordul 

prin documentele de inscriere, cum ar fi dar fara a se limita la: 



 
• Nume, Prenume: verificarea identității participantului/câștigătorului Campaniei si 

incheierea de documente necesare in vederea atribuirii premiilor 

• Număr telefon: anuntarea castigatorilor si validarea inscrierii in tombola, prin primirea unui 

sms pe numarul de telefon al participantului. 

• Data nașterii: necesară pentru a confirma că participantul este adult și este eligibil pentru 

câștig. 

Persoanele care s-au inscris la Campanie si au completat aceste documente de inscriere au 

urmatoarele drepturi: 

• sa solicite accesul la datele cu caracter personal si rectificarea acestora daca este cazul, 

precum si dreptul de a solicita ca datele sa fie furnizate intr-un format care sa poată fi 

transferat catre respectivele persoane sau catre o alta organizatie (“portabilitatea”); 

• sa obiecteze cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si sa solicite stergerea ori 

restrictionarea prelucrarii acestora, precum si sa depuna plangeri la autoritatea  de 

supraveghere competenta; 

• fiecare participant are dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal si incetarea 

prelucrarii acestora (“dreptul de a fi uitat”). 

În vedere exercitarii drepturilor de mai sus, persoanele care s-au inscris la Campanie vor trebui sa 

transmita o notificare la urmatoarea adresa de e-mail: marketing.tm@iuliustown.ro. 

 

4. PREMII  

 

4.1. Premii instant, în perioada 11 iunie – 11 iulie 2021 (31 zile) 

Zilnic, în perioada 11 IUNIE 2021 – 11 IULIE 2021, în intervalul orar 16.00 – 20.00, primii 100 

de clienți care cumpără de minimum 20 de lei din magazinele Foodcourt și prezintă la Centrul 

de Premiere bonurile fiscale din aceeași zi, care atestă cumpărăturile, primesc pe loc unul 

dintre urmatoarele premii instant puse în joc: 

 

Tipul premiului oferit Valoare nominala 

RON/TVA INCLUS 

Numar premii pe 

zi 

Prag de cumparaturi 

pentru acordarea 

premiului RON 

mailto:marketing.tm@iuliustown.ro


 
Coca Cola 0.5 l 2.90 100 20 

 

Premiile instant rămase neacordate în cursul unei zile se vor reporta pentru ziua imediat 

următoare. 

Pentru acordarea premiilor instant din Campania „Football Days & Nights” sunt valabile 

bonurile fiscale aferente cumpărăturilor efectuate doar în ziua respectivă, de la un singur 

magazin ori de la magazine diferite, din cadrul Foodcourt. Premiile instant se oferă zilnic până 

la încheierea programului de funcționare al centrului comercial Iulius Town, respectiv pana la ora 

22. 

Pentru a obține unul din premiile instant, clientul trebuie să vină la Centrul de premiere din zona 

Foodcourt din Iulius Town și va primi pe loc un premiu instant  pe baza bonurilor fiscale aferente 

cumparaturilor efectuate în ziua respectivă. Acest tip de premiu se acordă pentru cumpărături egale 

sau de peste 20 lei. 

ATENŢIE! 

• Fiecare participant are dreptul să-şi adjudece un singur premiu instant într-o zi. 

 Ex.: un participant care a câştigat 1 (un) premiu instant nu va mai putea câştiga în aceeaşi zi 

un alt premiu instant, însă va putea câştiga 1 (un) nou premiu instant în celelalte zile de pe durata 

campaniei. 

Valoarea comercială totală a premiilor zilnice instant aferente Campaniei promoţionale, 

„Football Days & Nights”, este de 8.990,00 RON, TVA INCLUS. 

Valoarea unitară a premiilor zilnice instant se regăseşte în tabelul de mai jos: 

Nr crt Partener Tip premiu 
Nr 

buc 
Valoare 

lei 
Total lei 

1 
Coca Cola HBC 

Romania 
1 Coca Cola 

0.5l 
100 2.9 lei 290.0 lei 

 

 

 

5. MECANISMUL CAMPANIEI 

Inscrierea in Campanie implica castigarea unui premiu instant in ziua inscrierii, pentru primele 100 

de persoane inscrise in acea zi, daca au fost respectate urmatoarele reguli: 



 
Pentru obținerea premiilor INSTANT trebuie: 

✓ Să cumperi din orice magazin Foodcourt de minimum 20 RON (dovada se va face cu bonurile 

fiscale de la același magazin ori de la magazine diferite, doar din ziua respectivă). 

✓ Să ceri bonul fiscal de la magazin/e. 

✓ Să mergi la Centrul de Premiere din zona Foodcourt cu bonul fiscal/bonurile fiscale. 

✓ Să introduci în borderoul campaniei datele tale personale și să îți dai acordul asupra 

prelucrării datelor tale personale, printr-o semnătură. 

✓ O persoană poate primi zilnic un singur premiu instant, indiferent de cuantumul bonurilor 

fiscale. 

✓ Pentru a putea participa la Campanie, participantul trebuie să fie de acord cu termenii și 

condițiile legate de procesarea datelor cu caracter personal menționate în aplicație. 

✓ În cazul în care se epuizează cele 100 de premii zilnice instant, participantul cu bonuri din 

ziua în curs de minim 20 RON nu se mai poate înscrie la Campanie 

 

6. TAXE SI IMPOZITE 

Impozitul pentru premiile obtinute de catre castigatorii din cadrul Campaniei se calculează potrivit 

legislatiei fiscale in vigoare. 

Impozitul pentru premiile a căror valoare individuală depaşeşte suma de 10.000 de lei este in sarcina 

exclusiva a castigatorului unui astfel de premiu, acesta avand obligatia ca in termen de 14 zile 

calendaristice de la anuntul castigului, sa achite direct Organizatorului contravaloarea impozitului 

stabilit conform prevederilor legislatiei fiscale in vigoare. Neachitarea impozitului de către 

câştigători în termenul anterior menţionat reprezinta situatie de  „renunţare expresa” a acestora la 

premiul câștigat.  

7. REGULAMENTUL OFICIAL SI MODIFICARILE LUI 

Regulamentul de participare autentificat precum si eventualele modificarile survenite la acest 

Regulament, sunt disponibile în copie, în mod gratuit, oricărui solicitant la Centul Informational din 

din Iulius Town sau pe site-ul www.iuliustown.ro. 

Orarul la care se desfășoară zilnic campania Football Days & Nights, poate suferi modificări în 

contextul restrictiilor privind prevenirea si combaterea infectarii cu SARS-COV-2 impuse sau care 

vor fi impuse de autorități. 

8. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi participanţii la Campanie, acestea vor fi 

soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile 

implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente române. 

http://www.iuliustown.ro/


 
9. DISPOZITII GENERALE 

Organizatorul isi rezervă dreptul de a cere dovada fizică a achizițiilor de pe bonurile fiscale cu care 

clientii se înscriu în Campanie. Această verificare a produselor vizează doar desfășurarea în bune 

condiții a Campaniei. 

Nu sunt acceptate în Campanie bonurile primite de la Centrul Informațional pentru achizitionarea de 

cecuri cadou. 

Sunt valabile bonurile pentru produsele cumparate de clienți prin intermediul cecurilor cadou. 

Toate materialele rezultate în urma Campaniei devin proprietatea ATTRIUS DEVELOPMENTS S.R.L. 

cu toate drepturile aferente (prelucrare, publicare, utilizare informaţii conţinute). 

Clienții iși dau acordul asupra utilizării datelor cu caracter personal de către Organizator, prin 

semnatura electronică. 

Nu se acceptă bonurile fiscale deteriorate/rupte/murdare/şifonate care nu pot fi lizibile. 

La aceasta Campanie nu au voie să participe angajaţii S.C. ATTRIUS DEVELOPMENTS  S.R.L., angajaţii 

firmelor implicate în organizarea acestui Concurs, precum şi membrii familiilor acestora. 

Participarea la această Campanie implică acceptarea prevederilor prezentului regulament. 

ATENŢIE: PARTICIPĂ LA ACEASTĂ CAMPANIE PROMOȚIONALĂ DOAR MAGAZINELE DIN 

PERIMETRUL FOODCOURT. 

Organizatorul își rezervă dreptul de a cere dovada fizică a achizițiilor de pe bonurile fiscale cu care 

clientii se înscriu în Campanie. Aceasta verificare a produselor vizează doar desfășurarea în bune 

condiții a Campaniei. 

 

ATTRIUS DEVELOPMENTS S.R.L. 

Prin împuternicit  Andrei Forte 


