
 

Str. Marasesti nr.1-3, Timisoara 

Nr. ORC J35/61/1991, CUI: R 1826281 

 
Regulament concurs 
SELFIE CORNER 
22.02.2019- 31.03.2019 
 
SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL 
 
1.1 Concursul este organizat de S.C. BEGA TURISM S.A. (denumită în continuare 

„Organizatorul”). 
1.2 Concursul se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit în 

continuare „Regulamentul”), acesta fiind obligatoriu pentru toți participanții. 
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării 
concursului, cu mențiunea că modificările vor fi făcute publice cu cel puțin 24 de ore înaintea 
intrării în vigoare, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială, pe pagina oficială 
de Facebook Bega Shopping Center și pe website-ul www.begashoppingcenter.ro 
1.3 Organizatorul va desfășura în cadrul acestui Concurs următoarele: 

− va oferi 3 premii (locul 1, 2, 3) pariticipanților care au îndeplinit următoarele: au realizat o 
fotografie de tip selfie în spațiul special amenajat în Centrul Comercial Bega Shopping Center 
la etajul 2; au publicat fotografia pe contul personal pe Facebook cu setări de vizibilitate 
publice incluzând check-in Bega Shopping Center și hashtag-urile #BegaCenter și 
#Bega45. 

− va alege câștigătorii concursului în funcție de numărul de aprecieri (like) strânse pentru fiecare 
fotografie 

− se obligă să aducă la cunoștința publicului larg câștigătorii premiilor (locul 1, 2, 3) prin  
publicare pe pagina de Facebook Bega Shopping Center. 

 
SECȚIUNEA 2. PERIOADA ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI 
2.1 Concursul se va desfășura în perioada 22.02.2019- 31.03.2019. 
Anunțarea câștigătorilor urmează să se facă la data de 02.04.2019 
2.2 Concursul este organizat și se desfășoară pe pagina de Facebook Bega Shopping Center, 

în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 
 
SECȚIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE 
3.1 Concursul se adresează tuturor persoanelor fizice cu domiciliul stabil sau reședința în 

România, care au împlinit 18 ani până la data începerii acesteia, respectiv 22.02.2019. 
3.2 Nu sunt eligibili de participare la Concurs angajații Bega Turism, angajații agențiilor 

implicate, angajații magazinelor participante la campanie și membrii familiilor acestora 
(copii, părinți, frăți/surori, soț/soție) care dețin funcții sau au vreun interes în societățile 
comerciale menționate anterior, indiferent de natura acestora. 

3.3 Participarea la acest Concurs impune cunoașterea și acceptarea integrală, expresă şi 
neechivoca a prezentului Regulament. 

 
SECȚIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI 
4.1 Pentru a putea participa la CONCURSUL desfășurat pe pagina de Facebook Bega 

Shopping Center, participanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:  
a) să realizeze o fotografie de tip selfie în spațiul special amenajat în Centrul Comercial Bega 

Shopping Center la etajul 2 
b) să o posteze pe profilul personal de Facebook cu setări de vizibilitate publice 
c) înainte să posteze fotografia trebuie să-și dea check-in în Bega Shopping Center și să 

folosească hashtag-urile #Bega45 #BegaCenter 
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4.2 Un Participant se poate înscrie la prezentul Concurs cu mai multe fotografii de tip selfie,dar 

doar aprecierile (like) de la o singură fotografie sunt luate în calcul, cumularea aprecierilor 
(like) nefiind admisă. 

4.3 Primele 3 fotografiile care primesc cele mai multe (aprecieri) like-uri sunt declarate 
câștigătoare. 
4.4 În cazul în care, în urma verificărilor desfășurate de Organizator, rezultă că procesul de 

participare nu a fost respectat în totalitate sau a existat o încercare de eludare a acestuia, 
acesta își rezervă dreptul de a retrage Participanților premiul obținut ca rezultat al activității 
lor și/sau să restricționeze participarea la concurs până la încheierea acesteia. 

 
SECȚIUNEA 5. PREMIILE OFERITE ÎN CADRUL CONCURSULUI: 
5.1 Premiile oferite sunt următoarele: 
premii pentru locul 1 

− 1 pachet cadou Nuit Vanille în valoare de 70 lei de la Yves Rocher 

− 1 voucher în valoare de 150 lei la bijuteria Lori's Vision 

− 1 voucher în valoare de 100 lei la bijuteria Chaw-Chaw 

− 1 meniu complet la Dabo Doner- valoare 50 lei 

− 1 ședință Proskin la NomasVello în valoare de 140 lei 

− schimbare de look oferit de Salon Selena în valoare de 250 lei 

− (vopsit,spalat,tuns,coafat) 

− valoare totala: 760 lei 
premii pentru locul 2 

− schiță cu Timișoara oferită de Galeria Art Rotary în valoare de 100 lei 

− 1 pachet cadou Nuit Vanille în valoare de 70 lei de la Yves Rocher 

− 1 voucher în valoare de 100 lei la bijuteria Lori's Vision 

− 1 meniu complet la Papri 20 lei 

− Manichiura si pedichiura oferita de Salon Selena în valoare de 170 lei 

− valoare: 460 lei 
premii pentru locul 3 

− schiță cu Timișoara oferită de Galeria Art Rotary în valoare de 100 lei 

− 1 pachet cadou White Vanilla în valoare de 50 lei de la Yves Rocher 

− 1 voucher în valoare de 50 lei la bijuteria Lori's Vision 

− 1 meniu complet la Papri 20 lei 

− Salon Selena oferă spălat,tuns și coafat în valoare de 100 lei 

− valoare: 320 lei 
5.2 Participanților la Concurs nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte 

suplimentare. 
5.3 Nu se poate acorda contravaloarea în bani a premiilor oferite în cadrul prezentului Concurs 
5.4 Ridicarea premiilor 
Câștigătorii premiilor vor fi anunțați pe pagina oficiala de Facebook Bega Shopping Center. 
Câștigătorii vor primi premiile prin ridicare din Bega Shopping Center în baza datelor de contact 
transmise de către aceștia prin mesaj privat pe pagina de Facebook Bega Shopping Center: 
Nume, Prenume, Serie și Număr Carte de Identitate. 
5.5 Câștigătorii vor primi doar premiile expres prevazut în prezentul Regulament și nu pot cere 

modificarea naturii, modelului, cantității, condițiilor și modului de acordare a premiului și nici 
nu se va putea acorda contravaloarea premiului în bani. 

În situația în care un câștigător refuză să accepte premiul câștigat sau nu poate beneficia de 
acesta din motive independente de Organizator, respectivul premiu nu va fi înlocuit cu un alt 
premiu sau beneficiu și nici nu se va acorda contravaloarea premiului în bani. 
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În cazul în care numărul de participanți validați care revendică premiul conform criteriilor descrise 
în secțiunea 5 va fi mai mic decât numărul premiilor alocate pentru acest Concurs, premiile 
nerevendicate vor rămâne în posesia Organizatorului. 
 
SECȚIUNEA 6. CONDIȚII DE VALIDARE 
6.1 Pentru a putea participa la acest Concurs, participanții trebuie să respecte Condițiile 

Secțiunii 4, în mod cumulativ. 
6.2 Elementele de identificare ale câștigătorului sunt: 
În faza validării: 
– pentru a fi validat drept câștigător, participantul trebuie să îndeplinească cumulative condițiile 
descrise în Regulamentul al Concursului (punctul 6) 
– să răspundă mesajului transmis de Organizator, în termen de maxim 24 de ore de la trimiterea 
acestuia, și să transmită: Nume , Prenume, Serie și Număr carte de identitate 
– în momentul ridicării premiilor: Câștigătorii trebuie sa prezinte un act de identitate valabil și sa 
semneze documentele de ridicare a premiului. 
Numele câștigătorului premiului cel mare va fi afișat de pagina de Facebook Bega Shopping 
Center după finalizarea procesului de validare și confirmare.  
6.3 Un câștigător va fi invalidat în următoarele cazuri: 

a) Câștigătorul nu respecta termenii și condițiile acestui Regulament; 
b) Câștigătorul nu respecta condițiile de validare enumerate în Regulamentul; 
c) Câștigătorul refuză premiul; 

6.4 Contestații: Contestațiile cu privire la acordarea premiilor se pot face în termen de 24 de  
ore de la data afișării numelor câștigătorilor. Contestația se trimite Organizatorului prin 
mesaj pe pagina de Facebook Bega Shopping Center va cuprinde în mod obligatoriu: 

1. Numele, prenumele și ziua în care a participat la concurs 
2. Prezentarea motivelor pe care se întemeiază contestația. 
Contestațiile se vor soluționa în termen de 2 zile lucrătoare de la data primirii. 
 
SECȚIUNEA 7. RESPONSABILITATE 
7.1 Organizatorul va acorda premiul/premiile doar acelui participant care a luat parte la 

Concurs, cu respectarea tuturor prevederilor prezentului Regulament. 
7.2 Organizatorul are obligația de a face publice numele câștigătorilor și premiile acordate, 

conform art. 42 din O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață. 
7.3 Organizatorul și celelalte entități implicate în cadrul Concursului nu își asumă răspunderea 

și nu vor putea fi implicate sub nici o formă în disputele referitoare la dreptul de proprietate 
asupra premiilor. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor nu vor 
influenta principiul conform căruia organizatorul va acorda premiul persoanei care respecta 
prevederile acestui Regulament. Din momentul primirii premiilor de către câștigător, 
organizatorul nu mai răspunde de integritatea și calitatea acestora. 

7.4 Orice modificare a regulilor de participare la Concurs,a modului de desfășurare al acestuia 
și a perioadei valabilității acestuia vor fi anunțate public de Organizator prin afișarea 
Regulamentului modificat pe pagina de Facebook Bega Shopping Center. 

7.5 Organizatorul nu are nici o obligație de a întreține corespondenta cu solicitanții unor 
revendicări ce apar ulterior acordării efective a premiilor oferite în cadrul acestui concurs 

7.6 Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativa de frauda, 
abuz sau orice alte acte care ar putea afecta imaginea Organizatorului sau costurile acestui 
Concurs. 

7.7 În cazul în care sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitate câștigarea 
de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanţă a respectivelor 
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persoane, pe baza dovezilor existente. Orice intenție de influențare a rezultatelor va avea 
ca rezultat eliminarea respectivului participant din cadrul Concursului. 

 
SECȚIUNEA 8. INTRAREA ÎN POSESIA PREMIILOR 
8.1 Câștigătorii vor primi premiile prin ridicare din Centrul Comercial Bega Shopping Center. 
 
SECȚIUNEA 9. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR 
9.1 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. 

9.2 Organizatorul se obligă să prelucreze date cu caracter personal strict în scopul îndeplinirii 
condițiilor prevăzute în prezentul Regulament. 

9.3 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. 

 
SECȚIUNEA 10. ÎNCETAREA CONCURSULUI 
10.1 Prezentul Concurs va înceta la data de 31.03.2019, la ora 23:59. 
10.2 Concursul va putea fi întrerupt doar în caz de forța majora sau printr-o decizie unilaterala 

motivata a Organizatorului. 
 
SECȚIUNEA 11. LITIGII 
11.1 Eventualele litigii apărute intre Organizator și Participanți se vor rezolva pe cale amiabila 

sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanţele 
judecătorești competente din România. 

 
SECȚIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL 
12.1 Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord sa respecte și să se 

conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament. 
Regulamentul de participare/desfășurare al este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pagina 

oficiala de Facebook Bega Shopping Center. 
12.2 Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, urmând 

ca astfel de modificări sa fie făcute publice în termen de maximum 24 de ore. 
12.3 Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonanței de Guvern 

nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, astfel cum aceasta a 
fost ulterior modificată și completată. 


