
Regulamentul Oficial al Gampaniei Promotionale
,,Magia Criciunului la Bega Shopping Center,,

05 - 23 decembrie 2019

SECTIUNEA 1, ORGANIZATORUL Gampaniei,,Magia Griciunului la Bega Shopping Center,,

Art. 1.1 Organizatorulcampanieipromotionale,,Magia Criciunuluila Bega Shopping Center',
(in continuare numitd "Campania") este S.C. BEGA Turism S.A., persoand juridicd romind, cu sediul in

Timigoara,Str. Mdrdgegti 1-3,inmatriculatd la Oficiul Registrului Come(utui sub nr. J35/61/1991, cod unic de
inregistrare RO 1826281, cont RO43 PIRB 3701709896001000, deschis la Piraeus Bank, reprezentatd legat
prin Dl. Szatmari loan Stefan, ("numiti [n cele ce urmeazi Organizatorul"), in calitate de proprietar

ART. 1.2 Modalitatea de derulare a campaniei ,,Magia Criciunului la Bega Shopping Center,,
conform regulilor din prezentul regulament este obligatorie pentru participan[i. Acest regulament oficial este
intocmit gi va fi ficut public conform legislaliei aplicabile in RomAnia. Organizatorul igi rezervi dreptul de a
modifica acest regulament, respectAnd conditiile legale gi fic6nd publicitatea necesard in legiturd cu o
asemenea potentialS modificare.

sEcTtuNEA 2. DENUMTRE $t LOCUL DE DESFA$URARE A CAMpANtEt

ART. 2.1 Campania organizatd de SC BEGA Turism S.A. va purta denumirea oficiali de ,,Magia Criciunului
la Bega Shopping Center" si oferi posibilitatea participanlilor si cigtige premii in conformitate cu condiliile gi
dreptul de participare prezentate in secfiunile urmdtoare.

ART. 2.2 Campania promolionalS este organizatd 9i se va desfigura in localia comercialS din oragul Timisoara
- Bega Shopping Center. Aceastd activitate nu are caracter comercial.

SECTIUNEA 3. DURATA cAMPANlEl,,Magia criciunutui la Bega shopping center,,
Campania se va desf5gura in perioada 05 - 23 decembrie 2019.
Dupd data de 23 decembrie 2019, cupoanele de participare igi pierd valabilitatea. Prin urmare Organizatorul nu
va a mai avea nici o obliga[ie legalS in acest sens.

sEcTluNEA 4. PREMIILE cAMPANIEI ,,Magia criciunutui Ia Bega shopping center,,

ART. 4.1. Campania va avea extragerea in data de 23 decembrie 2019 Ia ora 14:00, cu premii in valoare totald
aproximativd de 11320 Lei(TVA inclus).

Extragerea finala din 23 decembrie 2019 va avea drept Mare premiu: un sejur pentru 2 persoane de
la Christian Tour in valoare de 550 euro(TVA inclus) (cAstigdtorul gi un insolitor desemnat de acesta).

Nu se va acorda contravaloarea in bani pentru niciunul dintre premiile men[ionate mai sus si nu se va accepta
modificarea caracteristicilor/parametrilor acestora doar prin inlelegere directi intre cdgtigdtor 9i Agenlia de
Turism.

Premiile vor fi cdgtigate prin indeplinirea condiliilor dezvoltate in SECJIUNEA 6, cu respectarea prevederilor
SECTIUNil 5. DREPTUL DE pARTtCtPARE.

Toate premiile vor fi suportate de partenerii campaniei.
Partenerii campaniei se obligi sd calculeze si sd vireze impozitul datorat de cdtre cdgtigitor pentru veniturile
oblinute de acesta in conformitate cu Legea 571t2003.

ART 4.2. Premiile se vor ridica in perioada 27 decembrie 2019 - 10 ianuarie2020 de la magazinele din incinta
Bega Shopping Center, in func(ie de valabilitatea voucherelor de la fiecare magazin in parte, care au acordat
premiile respective, in momentulindeplinirii conditiilor Sectiunilor 5 si6.
ART 4.3. Premiile nu pot fi inlocuite cu alte obiecte, gi nici nu se va putea acorda contravaloarea lor in numerar.

sEcTtuNEA 5. PARTTCTPANTI StDREPTUL DE pARTtCtpARE
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ART 5.1. Campania se adreseaza tuturor persoanelorfizice, cu domiciliul/regedin[a in RomAnia, care accepti
termenii si condi[iile prezentului Regulament (denumite in continuare,,Participan[i"). Nu au voie si participe la
Campanie angajalii Organizatorului, angajalii agentiitor implicate 9i ai companiilor distribuitoare ale
Organizatorului, persoanele care i9i desfigoari activitatea in BEGA SHOPPING CENTER 9i nici membrii
familiilor tuturor acestora: solii/sofiile ori rudele de gradut intii ale acestora.

ART 5.2. La Campanie pot participa toate persoanele care au implinit 18 ani la data inceperii Campaniei gi

care, pe perioada menlionati la Sectiunea 3, sunt eligibili pentru categoriile de premii menlionate la Sectiunea
4 gi care au completat corect datele de pe talonul de participare.

Dupi completarea flyerului de inscriere, care se giseste in fiecare magazin din Bega Shopping Center, la
finalul acestuia, participantul isi va exprima acordul cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal,
astfel cum previd dispoziliile Regulamentului 679/2016 privind proteclia persoanelor fizice in ceea ce privegte
prelucrarea datelor cu caracter personal gi privind libera circula[ie a acestor date.

ART. 5.3. Pentru a participa la extragerea finald Participanlii trebuie si indeplineascd urmdtoarea condi[ie: sd
efectueze cumpirituri zilnice in valoare cumulatd de minim 200 ( doua sute) Lei/zi, fapt dovedit prin bonuri
ce au fost emise intr-una din zilele din perioada de desfdsurare a Campaniei in magazinele aflate in incinta
Bega Shopping Center( exclus Carrefour).

in momentul acorddrii Marelui Premiu, cAgtigdtorii acceptd sd semneze la solicitarea organizatorului un proces
verbal de predare- primire care va constitui astfel dovada cd Organizatorul a acordat premiul respectiv,
indeplinindu-se astfel obligafia asumatd prin acest regulament. Acesta trebuie si prezinte pe l6ngd talonul care
atestd cumpdriturile gi un act de identitate.

ART. 5.4. in cazul in care cei care nu sunt eligibili a participa gi incalci acest regulament, organizatorul isi
rezervi dreptul de a anula orice formd de cAstig dobAnditd de participant in urma prezentei campanii.

ART. 5.5. Prin participarea la Campanie, Participan[ii confirmd cunoasterea prevederilor Regulamentului 9i i9i
exprimi acordul in privinla acestora, participarea la aceastd Campanie implicAnd obligativitatea respectdrii
prevederilor prezentului Reg u lament.

ART.5.6. Toli Participan[ii sunt informa[i pe aceasti cale asupra drepturilor pe care le conferd art. 12 din Legea
67712001 pentru proteclia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si liberd circulafie a
acestor date.

Atenliondm Participanlii, care i9i comunici orice fel de date cu caracter personal (nume, prenume, adresa, e-
mail, nr. telefon, CNP, etc.) cd prin comunicarea acestor date i9i dau acordul expres asupra prelucrdrii acestor
date in scopul declarat prin comunicarea acestor date.

in cazul in care nu dori[i prelucrarea acestor date, VA SOLICITAM SA NU NE COMUNICATI DATELE CU
CARACTER PERSONAL, cazin care nicisocietatea BEGA Turism S.A. nu vd va putea valida cAgtigStor pentru
premiile pe care le oferi gratuit in cadrulacestei campanii.
Prin acest anun!, S.C. BEGA Turism S.A. igi indeplinegte obligalia prevazutd de art. 12 din Legea 67712001.

sEcTruNEA 6. MAGAZTNELE PARTTCTPANTE

La aceasti Campanie promolionald participi magazinele aflate in incinta Shopping Center Bega, exclus
Carrefour.

SECTIUNEA 7, MODUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTTONALE

ART. 7.1. Mecanismul Campaniei:

lnformare:
in perioada 05 - 23 decembrie 2019 are loc informarea consumatorilor. Aceasta va fi facutd prin intermediul
materialelor de promovare.



Participare:
Vizitatorii vor primi talonul de participare de la magazinele din Bega Shopping Center, de la angaja[ii
magazinelor in momentul achizitionirii produselor gi vor fi incurajali sd facd cumpirdturi de minim 200 RON/zi,
astfel:

Cumparatorii care fac dovada achizilionirii de produse la oricare magazin din cadrul Shopping Center
Bega, exclusiv Carrefour Market, in perioada desfasurdrii campaniei,avAnd o valoare cumulata de
minim 200 RON/zi. vor putea participa la extraqere, prin intermediul taloanelor de concurs. Taloanele
de participare completate cu datele personale, impreuni cu bonurile de casd, care fac dovada atingerii
pragului minim de cumpdrituri vor fi prezentate la magazinele din Bega Shopping Center, pentru
validare prin stampila aplicati pe talonul de participare la campanie si pe spatele bonului de casd.
Acestea vor fi introduse de cdtre participanli in urna, de la parter,de la Bega Shopping Center.
Taloanele completate parlial sau gregit vor fi anulate. Taloanele multiplicate, pe numele aceleagi
persoane vor fi anulate.

Mecan ismul propriu-zis :

a) Orice cumpdritor, din Centrul Comercial, exclusiv din Carrefour Market, care cumpird de minim 200
RON/zi, este incurajat si pdstreze bonul 9i sd introduci talonul in urna de participare pentru a putea
oarticipa la extragerea finala prin intermediul taloanelor de concurs.

Extragerea Ia Tombola Finali va avea loc in data de 23 decembrie 2019 la ora 14.00 in prezen(a a cAte
unui reprezentant al Shopping Center Bega, Yves Rocher si Optica Express.
in situalia In care se constatd neindeplinirea, in totalitate sau in parte, a condiliilor previzute de Regulamentul
oflcial, cigtigarea premiului este invalidatS, iar participantul pierde calitatea de cAgtigdtor gi drepturile care
decurg din aceasta.

La tragerile la so(i se vor extrage incd 5 rezerve, in urmatoarea ordine: cagtigdtor rezerva 1, reze$ta2, rezeva
3, rezerva 4 gi rezerva 5. in situafia in care se constati neindeplinirea, in totalitate sau in parte, a condiliilor
prevdzute de Regulamentul oficial, cAgtigarea premiului este invalidatS, iar participantul pierde calitatea de
cAgtigitor gi drepturile care decurg din aceasta.

Taloanele cu stersituri, tiieturi, incomplete sau completate incorect vor fi anulate.

Pentru a fi in acord cu prevederile Regulamentului 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce
privegte prelucrarea datelor cu caracter personal gi privind libera circulatie a acestor date, taloanele care nu

cuprind acordul participantului in vedere prelucririi datelor sale cu caracter personal nu vor fi luate in
considerare, participantul piezdnd calitatea de cigtigdtor gi drepturile care decurg din aceasta.

Numele cdgtigitorilor 9i cAgtigurile acordate vor fi ficute publice pe site-ul Shopping Center Bega: www.bega-
shoppingcenter. ro

ART. 7.2 Programul centrului de informare la telefon 0726 766 282

Luni - Vineri 09 - 16

SAmbiti - Duminicd Inchis

Sdrbdtori leqale Inchis

ART.7 .3. Toate magazinele din incinta Shopping Center Bega, in afara de Carrefour, vor fi eligibile pentru

campanie

sEcTruNEA 8. RASPUNDERE

Organizatorul nu va rispunde legal pentru eventualele defecte de fabricafie ale premiilor, pentru acestea

?

a)

b)

?!___ Bega Shopping GenterLtua

Inchis



urmand a raspunde conform legii producdtorii acestor obiecte.

Organizatorul nu va rdspunde pentru disparilia sau deteriorarea premiilor dupi momentul oferirii lor.

sEcTruNEA 9. TAXE $r TMPOZITE AFERENTE

Valoarea tuturor premiilor oferite este consideratd valoarea net5, partenerii avdnd obligalia de a achita valoarea
impozitului datorat. Premiile concursului sunt acordate numai dupi intocmirea formalitSlilor necesare punerii in
posesie.

sEcTtuNEA {0. pRoTECTtA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

10.1. ln situalia in care, pentru respectarea prevederilor din prezentul Regulament se prelucreazd date cu
caracter personal, partea care a furnizat datele cu caracter personal sau partea care a luat cunostin(i de
acestea din alte surse, se obligi sa ob[ini consim!5mAntul persoanei vizate, anterior prelucrdrii acestora gi va
avea, fald de aceasta, calitatea de operator de date, indiferent de partea care le prelucreaz5.
10.2. Organizatorul se obligi si prelucreze date cu caracter personal strict in scopul indeplinirii condiliilor
prevdzute in prezentul Regulament.
10.3. Dupi desemnarea cAgtigdtorilor din prezenta Campanie, Organizatorul va pdstra taloanele participan{ilor,
in conditii ce asiguri integritatea, securitatea gi confidenlialitatea acestora, pentru o perioada de 1 lund in
eventualitatea unor contestalii cu privire la desf5gurarea Campaniei descrise in prezentul Regulament.
10.4. Toli termenii utilizafi in prezenta secliune vor fi interpretali in sensul Regulamentului 67912016 privind
protectia persoanelor fizice in ceea ce privegte prelucrarea datelor cu caracter personal gi privind libera
circulatie ale acestor date.

sEcTluNEA 11.LrTtGI

Eventualele litigii apirute intre Organizator gi participan[ii la campania de Criciun se vor rezolva pe cale
amiabili sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibilS, litigiile vor fi solu[ionate de instantele judecdtoregti

romAne competente de la sediul organizatorului.

SECTIUNEA 12. iNTRERUPEREA CAMPANIEI ,,Magia Griciunului la Bega Shopping Center"

Campania poate inceta inainte de termen numai in cazul apariliei unui eveniment ce constituie for[5 majori,
inclusiv in cazul imposibilitdtii Organizatorului, din motive independente de voinfa sa, de a continua prezenta

Campanie.Decizia ce va fi anuntatd public Ai care va respecta prevederile legale.

SECTIUNEA 13. REGULAMENTUL CAMPANIEl,,Magia Criciunului la Bega Shopping Center"

Regulamentul Campaniei poate fi expediat gratuit prin pogtd oricirui solicitant care poate contacta in acest
sens S.C.Bega Turism S.A. la urmdtorul numar de telefon cu tarif normal: 0256-293.112. Participarea la

aceasti campanie implicd obligativitatea respectdrii prevederilor prezentului Regulament.

Organizator.
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Cristina Garboni
Director


