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Regulamentul Oficial al Campaniei Promotionale 

„Dorințe împlinite la Bega Shopping Center” 

05 - 20 decembrie 2018 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL Campaniei „Dorințe împlinite la Bega Shopping Center”  

ART. 1.1 Organizatorul campaniei promoționale  „Dorințe împlinite la Bega Shopping Center” 

(în continuare numită "Campania")  este S.C. BEGA Turism S.A., persoană juridică română, cu sediul în 

Timișoara , Str.Mărășești 1-3 , înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J35/61/1991, cod unic de 

înregistrare RO 1826281, cont RO43 PIRB 3701709896001000, deschis la Piraeus Bank, reprezentată legal 

prin Dl. Szatmari Ioan Stefan, (“numită în cele ce urmează Organizatorul”), în calitate de Proprietar 

ART. 1.2 Modalitatea de derulare a campaniei „Dorințe împlinite la Bega Shopping Center” 

conform regulilor din prezentul regulament este obligatorie pentru participanţi. Acest regulament oficial este 

întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile în România. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a 

modifica acest regulament, respectând condiţiile legale şi făcând publicitatea necesară în legătură cu o 

asemenea potenţială modificare. 

SECTIUNEA 2. DENUMIRE ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI  

ART. 2.1 Campania organizată de SC BEGA Turism S.A. va purta denumirea oficială de „Dorințe 
împlinite la Bega Shopping Center” şi oferă posibilitatea participanţilor să câştige premii în 
conformitate cu condiţiile şi dreptul de participare prezentate în secţiunile următoare. 

Art. 2.2 Campania promoțională este organizată şi se va desfăşura în locaţia comercială din oraşul 

Timisoara – Bega  Shopping Center.  Această activitate nu are caracter comercial. 

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI „Dorințe împlinite la Bega Shopping Center” Campania se va 
desfăşura în perioada 05 – 20 decembrie 2018. 

După data de 20 decembrie 2018, cupoanele de participare îşi pierd valabilitatea. Prin urmare Organizatorul 
nu va a mai avea nici o obligaţie legală în acest sens. 

SECTIUNEA 4. PREMIILE CAMPANIEI „Dorințe împlinite la Bega Shopping Center” 

Art. 4.1 Campania va avea o extragere in data de 20 decembrie 2018 la ora 14:00, extrageri, cu premii 

in valoare totala aproximativa de  10.000  Lei (TVA  inclus), astfel: 

Extragerea finala din 20 decembrie 2018 va avea drept Mare premiu:  un  sejur pentru 2 persoane de 

la Christian Tour in valoare de 550 euro(TVA inclus) (câștigătorul și un însoțitor desemnat de acesta). 

Nu se va acorda contravaloarea în bani pentru niciunul dintre premiile menționate mai sus și nu se va 

accepta modificarea caracteristicilor /parametrilor acestora doar prin înțelegere directă între câștigător și 

Agenția de Turism. 

Premiile vor fi câştigate prin îndeplinirea condiţiilor dezvoltate în SECŢIUNEA 6, cu respectarea 

prevederilor SECŢIUNII 5. DREPTUL DE PARTICIPARE. 

Toate premiile vor fi suportate de  partenerii campaniei. 

Partenerii campaniei se obligă să calculeze și să vireze impozitul datorat de către câștigător pentru 

veniturile obținute de acesta in conformitate cu Legea 571/ 2003. 

Art. 4.2 Premiile se vor ridica în perioada 26 decembrie 2018 – 10 ianuarie 2019 de la magazinele din 

incinta Bega Shopping Center, în funcție de valabilitatea voucherelor de la fiecare magazin în parte, 

care au acordat premiile respective, în momentul îndeplinirii condiţiilor Sectiunilor 5 si 6.  

Art. 4.3 Premiile nu pot fi înlocuite cu alte obiecte, şi nici nu se va putea acorda contravaloarea lor în 

numerar.  
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SECTIUNEA 5. PARTICIPANTII SI DREPTUL DE PARTICIPARE 

Art. 5.1 Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice, cu domiciliul/reședința in România, care 

acceptă termenii si condițiile prezentului Regulament (denumite in continuare „Participanți”). Nu au 

voie să participe la Campanie angajații Organizatorului, angajații agențiilor implicate și ai 

companiilor distribuitoare ale Organizatorului, persoanele care își desfășoară activitatea în 

BEGA SHOPPING CENTER și nici membrii familiilor tuturor acestora: soții/soțiile ori rudele de 

gradul întâi ale acestora. 

Art. 5.2 La Campanie pot participa toate persoanele care au împlinit 18 ani la data începerii Campaniei 

şi care, pe perioada menţionată la Sectiunea 3, sunt eligibili pentru  categoriile de premii menţionate la 

Sectiunea 4 și care au completat corect datele de pe talonul de participare. 

După completarea flyerului de înscriere, care se găsește în fiecare magazin din Bega Shopping 

Center, la finalul acestuia, participantul își va exprima acordul cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter 

personal, astfel cum prevăd dispozițiile Regulamentului 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea 

ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date. 

Art. 5.3 Pentru a participa la extragerea finală Participanții trebuie să îndeplinească următoarea 

condiție: să efectueze cumpărături zilnice in valoare cumulată de minim  150 ( o sută cincizeci) 

Lei/zi, fapt dovedit prin bonuri ce au fost emise într-una din zilele din perioada de desfășurare a 

Campaniei) în magazinele aflate în incinta Bega  Shopping Center( exclus Carrefour). 

În momentul  acordării Marelui Premiu, câştigătorii acceptă să semneze la solicitarea organizatorului 

un proces verbal de predare- primire care va constitui astfel dovada că Organizatorul a acordat premiul 

respectiv, îndeplinindu-se astfel obligaţia asumată prin acest regulament. Acesta trebuie să prezinte pe lângă 

talonul care atestă cumpărăturile şi un act de identitate. 

Art. 5.4 În cazul în care cei care nu sunt eligibili a participa și încalcă acest regulament, organizatorul își 

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

Art. 5.5 Prin participarea la Campanie, Participanții confirmă cunoașterea prevederilor Regulamentului 

și își exprimă acordul în privința acestora, participarea la această Campanie implicând obligativitatea 

respectării prevederilor prezentului Regulament. 

Art. 5.6 Toți Participanții sunt informați pe această cale asupra drepturilor pe care le conferă art. 12 din 
Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și 
liberă circulație a acestor date. 

 Atenționăm Participanții, care iși comunică orice fel de date cu caracter personal (nume, prenume, 
adresa, e-mail, nr. telefon, CNP, etc.) că prin comunicarea acestor date își dau acordul expres asupra 
prelucrării acestor date în scopul declarat prin comunicarea acestor date. 

 În cazul în care nu doriți prelucrarea acestor date, VĂ SOLICITĂM SĂ NU NE COMUNICAȚI DATELE 
CU CARACTER PERSONAL, caz în care nici societatea BEGA Turism S.A. nu vă va putea valida câștigător 
pentru premiile pe care le oferă gratuit in cadrul acestei campanii. 

Prin acest anunț, S.C. BEGA Turism S.A. își îndeplinește obligația prevazută de art. 12 din Legea 677/2001. 

SECTIUNEA 6. MAGAZINELE PARTICIPANTE 

La această Campanie promoțională participă magazinele aflate în incinta Shopping Center Bega, exclus 

Carrefour. 

SECTIUNEA 7. MODUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI PROMOȚIONALE 

Art. 7.1 Mecanismul Campaniei: 

Informare: În perioada 05 - 20 decembrie 2018 are loc informarea consumatorilor. Aceasta va fi facută prin 

intermediul materialelor de promovare. 
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Participare: 

Vizitatorii vor  primi  talonul de participare de la magazinele din Bega  Shopping Center, de la angajații 

magazinelor în momentul achiziționării produselor și vor fi încurajați să facă cumpărături de minim 150 

RON/zi, astfel: 

a) Cumparatorii care fac dovada achiziționării de produse la oricare magazin din cadrul Shopping Center 

Bega, exclusiv Carrefour Market,  în perioada desfasurării campaniei,având o valoare cumulata de 

minim 150 RON/zi, vor putea participa la extragere, prin intermediul taloanelor de concurs. Taloanele 

de participare completate cu datele personale, împreună cu bonurile de casă, care fac dovada atingerii 

pragului minim de cumpărături vor fi prezentate la magazinele din Bega Shopping Center, pentru 

validare prin stampila aplicată pe talonul de participare la campanie și pe spatele bonului de casă. 

Acestea vor fi introduse de către participanți în urna, de la parter,de la Bega Shopping Center. 

b) Taloanele completate parțial sau greșit vor fi anulate. Taloanele multiplicate, pe numele aceleași 

persoane vor fi anulate. 

Mecanismul propriu-zis: 

a) Orice cumpărător,  din Centrul Comercial, exclusiv din Carrefour Market, care cumpără de minim 150 

RON/zi, este încurajat să păstreze bonul și să introducă talonul în urna de participare pentru a putea 

participa la extragerea finala prin intermediul taloanelor de concurs. 

Extragerea la Tombola Finală va avea loc in data de 20 decembrie 2018 la ora 14.00 in prezența a câte  

unui reprezentant al Shopping Center Bega, Yves Rocher și Optica Express. 

În situaţia în care se constată neîndeplinirea, în totalitate sau în parte, a condiţiilor prevăzute de 

Regulamentul oficial, câştigarea premiului este invalidată, iar participantul pierde calitatea de câştigător şi 

drepturile care decurg din aceasta. 

La tragerile la sorţi se vor extrage încă 5 rezerve, în urmatoarea ordine: caştigător, rezerva 1, rezerva 

2, rezeva 3, rezerva 4 și rezerva 5.  În situaţia în care se constată neîndeplinirea, în totalitate sau în parte, a 

condiţiilor prevăzute de Regulamentul oficial, câştigarea premiului este invalidată, iar participantul pierde 

calitatea de câştigător şi drepturile care decurg din aceasta. 

Taloanele cu ștersături, tăieturi, incomplete sau completate incorect vor fi anulate. 

Pentru a fi în acord cu prevederile Regulamentului 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea 

ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, taloanele care nu 

cuprind acordul participantului în vedere prelucrării datelor sale cu caracter personal nu vor fi luate în 

considerare, participantul pierzând calitatea de câştigător şi drepturile care decurg din aceasta. 

Numele câștigătorilor și câștigurile acordate vor fi făcute publice pe site-ul Shopping Center Bega: 

www.bega-shoppingcenter.ro 

Art. 7.2 Programul centrului de informare la telefon 0726 766 282: 

 

Ziua 
Bega Shopping Center 

Etaj V - birouri 

Luni - Vineri 09 - 16 

Sâmbătă - Duminică Inchis 

 

Art. 7.3 Toate magazinele din incinta Shopping Center Bega, in afara de Carrefour, vor fi eligibile pentru 

campanie 
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SECTIUNEA 8. RĂSPUNDERE 

Organizatorul nu va răspunde legal pentru eventualele defecte de fabricație ale premiilor, pentru acestea 

urmând a răspunde conform legii producătorii acestor obiecte. 

Organizatorul nu va răspunde pentru dispariția sau deteriorarea premiilor după momentul oferirii lor. 

SECTIUNEA 9. TAXE ŞI IMPOZITE AFERENTE 

Valoarea tuturor premiilor oferite este considerată valoarea netă, partenerii având obligația de a achita 
valoarea impozitului datorat. Premiile concursului sunt acordate numai după întocmirea formalităților necesare 
punerii in posesie.  

SECTIUNEA 10. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Art. 10.1 În situația în care, pentru respectarea prevederilor din prezentul Regulament se prelucrează 

date cu caracter personal, partea care a furnizat datele cu caracter personal sau partea care a luat 

cunoștință de acestea din alte surse, se obligă să obțină consimțământul persoanei vizate, anterior 

prelucrării acestora și va avea, față de aceasta, calitatea de operator de date, indiferent de partea care 

le prelucrează. 

Art. 10.2 Organizatorul se obligă să prelucreze date cu caracter personal strict în scopul îndeplinirii 

condițiilor prevăzute în prezentul Regulament.  

Art. 10.3 După desemnarea câștigătorilor din prezenta Campanie, Organizatorul va păstra taloanele 

participanților, în conditii ce asigură integritatea, securitatea și confidențialitatea acestora, pentru o 

perioada de 1 lună în eventualitatea unor contestații cu privire la desfășurarea Campaniei descrise în 

prezentul Regulament. 

Art. 10.4 Toți termenii utilizați în prezenta secțiune vor fi interpretați în sensul Regulamentului 679/2016 

privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi 

privind libera circulaţie a acestor date.  

SECTIUNEA 11. LITIGII 

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la campania de Crăciun se vor rezolva pe cale 

amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti 

române competente de la sediul organizatorului.  

SECTIUNEA 12. ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI „Dorințe împlinite la Bega Shopping Center” 

Campania poate înceta înainte de termen numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, 

inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezenta 

Campanie.Decizia ce va fi anunţată public şi care va respecta prevederile legale. 

SECTIUNEA 13. REGULAMENTUL CAMPANIEI „Dorințe împlinite la Bega Shopping Center”. 

Regulamentul Campaniei poate fi expediat gratuit prin poștă oricărui solicitant care poate contacta în acest 

sens S.C.Bega Turism S.A. la următorul numar de telefon cu tarif normal: 0256-293.112. Participarea la 

această campanie implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament. 

 

Organizator: 

SC Bega Turism SA prin Bega Shopping Center 

Ioan Stefan Szatmari 

Director General 
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Anexa 1 
 

NR. CRT. MAGAZIN PREMIU 

1 CHRISTIAN TOUR 1 SEJOUR PTR.2 PERSOANE in valoare de 550 euro (TVA inclus) 

2 Dabo Doner 2 x voucher 50 lei 

3 Optica Express 5 x voucher 150 lei 

4 Meo Shoes 10 x voucher 50 lei 

5 Silver Point 10 x voucher 50 lei 

6 Leonard-Collection 4 x voucher 100 lei 

7 Lori's Vision 3 x voucher 100 lei 

8 Neuronic 5 x Mouse Banda 

9 Chaw-Chaw 3 x voucher 50 lei 

10 Indra 5 x voucher 50 lei 

11 Jolidon 5 x voucher 100 lei 

12 Anarhy Gift 1 x voucher 50 lei 

13 Gall Print 6 x voucher 50 lei 

14 Salon Selena 5 x voucher 100 lei 

15 Nomas Vello 3 x voucher 140 lei (3 sedinte Proskin) 

16 Yves Rocher cadouri in valoare totala de 250 euro 

17 Felice Flowers 3 x voucher 150 lei (aranjament Craciun) 

18 TXM 3 x voucher 150 lei 

19 Orange 1 pereche ochelari Orange VR1 

20 Galeria Art Rotary 5 x penițe cu orasul Timisoara 

21 Papri 10 x 1 meniu complet 

22 Steilmann 5 x voucher 50 lei 

 


