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Regulament concurs "Petrecerea ta de 1001 EURO"

I. Organizatorul concursului
Concursul este organizat de S.C. Inspire Through S.R.L., cu sediul in Craiova, str. Raului, nr.
429, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J16/467/2005, avand cod fiscal
RO17303378, cont numarul RO 36 BRDE 170 SV99864911700 deschis la BRD Craiova, legal
reprezentata de d-na Ecaterina Mateescu – Administrator, numita in continuare
“Organizatorul” sau “HAPPYCINEMA®”.
Derularea Concursului se va face in cinematografele: HAPPYCINEMA® din Focsani Mall si
HAPPYCINEMA® din Galleria Mall Buzau, si prin intermediul website-ului happycinema.ro si al
paginilor de Facebook asociate (HappyCinemaFocsani si HappyCinemaBuzau). Concursul va fi
promovat in diverse canale media locale si online.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau de a intrerupe concursul in orice
moment, anuntand insa publicul in prealabil, prin folosirea oricaror mijloace mass-media.
II. Perioada de desfasurare
HAPPYCINEMA® organizează concursul “Petrecerea ta de 1001 EURO” în perioada 01.09.2016
– 31.12.2016.
Concursul se va desfăşura pe întreg teritoriul Romaniei, începând cu data de 01.09.2016
pana pe data de 31.12.2016 in cadrul HAPPYCINEMA ®. HAPPYCINEMA® nu restrictioneaza
accesul la concurs persoanelor care locuiesc in alte orase decat Focsani si Buzau si zonele
limitrofe, in conditiile in care indeplinesc cerintele concursului.
Toate documentele legale oficiale ale campaniei "Petrecerea ta de 1001 EURO" desfasurata
la HAPPYCINEMA® pot fi obţinute gratuit de la casieriile HAPPYCINEMA ® din Focsani, Calea
Moldovei nr. 32 (În incinta Focșani Mall), respectiv Buzau, B-dul Unirii 301A (în incinta
Galleria Mall Buzău), sau pot fi descărcate de pe site-ul web www.happycinema.ro.
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III. Dreptul de participare
La această campanie poate participa orice persoană fizică rezidentă în România (aceasta
înseamnă că pot participa atât cetăţeni români cât şi străini), care a implinit varsta de 18 ani,
posesoare a unei carti de identitate valide, cu care isi poate dovedi ulterior identitatea.
Participarea la concurs a persoanelor avand varsta sub 18 ani este interzisa. Daca se doreste
ca beneficiarul premiului sa fie un minor, la concurs poate participa un reprezentant legal al
acestuia (parinte, tutore).
Angajaţii HAPPYCINEMA® şi membrii familiilor, rudele si afinii până la gradul IV sunt ineligibili
să se înscrie si sa participe la concurs. Angajaţii şi membrii familiilor, rudele si afinii pana la
gradul IV ai tuturor sponsorilor sau partenerilor asociaţi şi companiilor participante sunt, de
asemenea, ineligibili să se înscrie. Angajatii Focsani Mall si Galleria Mall Buzau sunt ineligibili
să se înscrie si sa participe la concurs.
IV. Conditii de inscriere, mecanism si desfasurarea concursului
Inscrierea in concurs se face gratuit, fara perceperea vreunei de taxe de participare.
Fiecare dintre persoanele care aleg sa sarbatoreasca un eveniment cu minim 10 invitati in
cadrul unuia dintre cinematografele HAPPYCINEMA® in perioada desfasurarii concursului si
care se dovedesc a fi eligibile pentru participarea la concursul "Petrecerea ta de 1001 EURO"
(conform Drepturilor de participare din prezentul regulament) vor fi inscrise automat in
competitie. Evenimentul organizat poate fi orice tip de eveniment: zi de nastere, zi
onomastica, aniversare, o iesire cu colegii etc.. La inscriere, participantii vor semna un acord
de participare si o declaratie pe proprie raspundere ca au deplina si neafectata capacitatea
de exercitiu si ca indeplinesc toate conditiile de participare conform prezentului regulament.
Desemnarea castigatorilor se va face prin tragere la sorti.
Tragerea la sorti se va face pe 10.01.2017 in foyerul HAPYCINEMA® Focsani, si va fi filmată și
transmisă live pe pagina de Facebook HappyCinemaFocsani. Intrucat Facebook constituie
entitate independenta de organizator, HAPYCINEMA® nu va putea fi facut raspunzator de
eventuale disfunctii ale platformei de transmisie live, intreruperi ale transmisiei si alte
probleme tehnice care pot aparea. Organizatorul nu raspunde pentru eventualele
disfunctionalitati ale tertilor sau sistemelor acestora, cum ar fi: distribuitori de energie
electrica (ex: oprirea curentului electric), operatori de telefonie mobila (ex: nefunctionarea
intr-o anumita zona a tarii a retelei oricaruia dintre operatorii retelelor de telefonie mobila),
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proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, internet etc (avand ca efect
neprimirea corecta a transmisiei etc).
HAPPYCINEMA® îşi rezervă dreptul de a promova concursul folosindu-se de canalele de
comunicare proprii si partenere (site-ul www.happycinema.ro, paginile de de facebook
HappyCinemaFocsani si HappyCinemaBuzau, radio, presa scrisa tiparita si online, flyere etc).
Toate informatiile legate de regulament si mecanismul concursului se gasesc, de asemenea,
pe www.happycinema.ro.
V. Premii si valoarea acestora
Premiile concursului constau in: a) premiul cel mare, de 1001 euro la cursul oficial afisat de
Banca Nationala a Romaniei pentru data 10.01.2017 (data tragerii la sorti) si b) 11 invitatii de
cate 2 persoane, valabile fiecare cate 101 de zile, care pot fi fiecare utilizate pentru cate 10
intrari la oricare dintre filmele care vor rula la oricare dintre cinematografele HAPPYCINEMA
in perioada de valabilitate.
Fiecare castigator are dreptul la cate un singur premiu in cadrul concursului, adica fie
premiul de 1001 euro, fie una dintre cele 11 invitatii.
Premiul acordat nu poate fi inlocuit cu alte premii; in cazul refuzului unui castigator de a
beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in regulament, acesta va pierde
dreptul de atribuire a premiului. Premiul respectiv se va mai atribui doar la dispozitia
Organizatorului.
VI. Acordarea premiilor
Castigatorii premiilor vor fi anuntati in direct, in timpul tragerii la sorti, pe pagina de Facebok
HappyCinemaFocsani, apoi pe happycinema.ro si pe pagina de facebook
HappyCinemaBuzau.
Castigatorii vor fi contactati si prin mijloacele de contact puse la dispozitia organizatorului la
inscrierea in concurs (e-mail, telefon).
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VII. Proces verbal de consemnare a castigatorilor
Dupa desemnarea si validarea castigatorilor, organizatorul va proceda la incheierea unui
proces verbal in care va consemna:
1.
data, ora si locul desfasurarii extragerii;
2.
numele si prenumele persoanelor care au participat din partea organizatorului;
3.
numele si prenumele castigatorilor si datele lor de contact si identificare;
4.
tipul premiilor castigate (1001 euro sau invitatie);
5.
valoarea premiilor.
De asemenea la Procesul verbal vor fi atasate acordul de participare si declaratia pe proprie
raspundere a castigatorilor ca au deplina si neafectata capacitatea de exercitiu si ca
indeplinesc toate conditiile de participare conform prezentului regulament.
Procesul-verbal se va semna de catre un reprezentant al organizatorului.
Castigatorul va intra in posesia premiului doar dupa ce va semna un proces verbal de
predare – primire cu organizatorul concursului.
VIII. Taxe si impozite
Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa plateasca statului impozitul datorat
pentru venitul obtinut de catre castigator, in conformitate cu Codul Fiscal, cu completarile si
modificarile ulterioare.
Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile castigate,
sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.
Organizatorul concursului nu este raspunzator de plata celorlalte cheltuieli relative la
premiul castigat (transport, cazare, taxe si/sau alte obligatii financiare etc), acestea revenind
exclusiv castigatorului.
Organizatorul isi asuma responsabilitatea numai in ceea ce priveste acordarea premiului.
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IX. Drept de autor, drept la imagine
Participarea la concursul vizat de prezentul regulament implica acceptarea neconditionata,
exclusiva si irevocabila a participantilor ca numele, fotografiile si materialele filmate cu
acestia si castigatorii sa poata fi facute publice si exploatate in orice scop inclusiv publicitar
de catre organizator si/sau subcontractanti ai acestuia fara nici un fel de pretentii din partea
participantilor si castigatorilor. Participantii si castigatorii renuntand la a solicita
organizatorului si/sau subcontractantilor sai vreo suma de bani sau vreo alta prestatie din
partea organizatorului pentru exploatarea drepturilor patrimoniale de autor/conexe
(prevazute de Legea nr. 8/1996) aferente operelor audio-video si/sau fotografice continand
imaginea, numele si sunetul (vocea) acestor persoane (participanti si castigatori),
surprinse/fixate pe orice tip de suport de catre organizator si/sau subcontractantii sai cu
ocazia inscrierii, participarii la concurs, extragerii si acordarii premiilor.
Prin înscrierea în această competiţie, concurenţii acordă toate drepturile de autor prezente
şi viitoare şi toate celelalte drepturi derivate din înscrierea lor în toate mijloacele media
(inclusiv, fără limitare la internet) fie că există acum sau sunt create pe viitor si se obligă faţă
de HAPPYCINEMA® că înscrierea lor nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale
oricărei terţe părţi.
Prin inscrierea fiecarui participant, organizatorul concursului dobandeste toate drepturile de
publicare a numelui respectivului participant, dreptul de radiodifuzare a numelui, si imaginii
sale, astfel cum va considera necesar, fara alte consideratii sau plati.
X. Informarea participantilor
Regulamentul de participare este disponibil online pe site-ul www.happycinema.ro si sta la
dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate. Lista participantilor si ordinea de
inscriere in concurs vor ramane in arhiva HAPPYCINEMA® timp de 60 de zile dupa incheierea
promotiei.
Organizator,
S.C. Inspire Through S.R.L.
Ecaterina Mateescu – Administrator
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