REGULAMENTUL DE DESFASURARE AL ACTIVITATII PROMOTIONALE
“Atelier de gatit pentru parinti si copii”
Organizatorul activitatii promotionale
Organizatorul activitatii promotionale cu tema « Atelier de gatit » este
SC PLATINIA MANAGEMENT SRL, cu sediul in CALEA DOROBANTILOR, NR. 33-35-37, CLUJ – NAPOCA, inregistrata la
Registrul Comertului sub nr. J12/1812/24.04.2017, avand cod fiscal RO 7431681, cont nr.
RO44BTRLRONCRT0393002901, deschis la Banca Transilvania Cluj.
Concursul va fi operat prin intermediul S.C. VITRINA FELIX MEDIA S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, str. G. Barițiu nr. 24,
înmatriculată la Registrul Comerțului Cluj sub nr. J12/4197/1992, având contul RO82BTRL01301202966070XX
deschis la Banca Transilvania Cluj, cod fiscal RO2887112, reprezentată prin Mihaela Rus - președinte, în calitate de
agentie de publicitate .
Tipul de activitate promotionala
Aceasta activitate reprezinta o promotie de tip atelier de gatit, in care participantii trebuie sa isi demonstreze
indemanarea in pregatirea unor preparate culinare, asa cum vor fi acestea detaliate mai jos.
Regulamentul oficial al activitatii promotionale
Prezentul regulament sta la dispoziţia oricarei persoane sau autoritati interesate, putand fi consultat gratuit la
adresele https://www.facebook.com/platiniashoppingcenter/ si https://www.platiniashopping.ro/evenimente/.
Participarea la aceasta activitate promotionala echivaleaza cu/implica cunoasterea si acceptarea integrala şi
neconditionata de catre orice participant a prevederilor si aplicarii prezentului regulament.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre
in vigoare numai dupa anuntarea prealabila a acestora pe pagina oficiala de Facebook a Platinia Shopping Center
https://www.facebook.com/platiniashoppingcenter/.
Criterii de eligibilitate pentru participanti
La atelier pot participa echipe alcatuite din parinte si copil.
Varsta minima pentru copiii care doresc sa participe este de 7 ani, iar varsta maxima este de 14 ani impliniti la data
concursului, adica 17 decembrie 2017.
Nu pot participa angajaţi ai societaţilor SC PLATINIA MANAGEMENT SRL, SC PLATINIA CENTER SRL, SC FLORISAL SA,
SC VITRINA FELIX MEDIA SA, orice angajat al unei societaţi comerciale care dezvolta activitaţi in cadrul Platinia
Shopping Center din Cluj Napoca, in baza unei relaţii contractuale cu SC PLATINIA MANAGEMENT SRL, SC PLATINIA
CENTER SRL, SC FLORISAL SA sau SC VITRINA FELIX MEDIA SA.
Nu pot participa persoanele (identificate nominal in anexa 1 la prezentul regulament) ce au participat in calitate de
concurent in cadrul primei editii a concursului Platinia Cooking Battle din 1 octombrie 2017. Aceasta prevedere nu
urmareste sa discrimineze aceste persoane, ci sa ofere sansa de a participa cat mai multor pasionati de gatit de a
participa la atelier.
Durata si locul de desfasurare a concursului
Atelierul se va organiza in data de 17 decembrie, intre orele 12:00– 13:00, la parterul Platinia Shopping Center,
situat pe Calea Manastur 2-6, Cluj-Napoca.
Inscrierea in concurs
Inscrierea in atelier are loc in perioada 05-13 decembrie. Anuntarea perioadei de inscriere se va face pe paginile
oficiale de Facebook si Instagram ale Platinia Shopping Center.
Pentru a se inscrie in atelier, orice persoana trebuie:

•
•

sa aiba cont de utilizator pe site-ul facebook.com, completat cu o adresa de email valida si
nume/prenume
sa trimita un mesaj catre pagina oficiala de facebook a Platinia Shopping Center prin care sa isi anunte
interesul de a participa la selectie menționând categoria la care vrea să participe <<Atelier de gatit>>,
numele sau si al copilului, precum si varsta copilului.

In cazul in care username-ul nu corespunde cu numele/prenumele reale, persoanele care doresc sa se inscrie
trebuie sa furnizeze numele si prenumele real, adresa de email si un numar de telefon pentru validare prin mesaj
trimis catre pagina oficiala de facebook a Platinia Shopping Center
https://www.facebook.com/platiniashoppingcenter/.
Platinia Shopping Center nu isi asuma responsabilitatea pentru niciun fel de informatie falsa furnizata de
participanti, precum si pentru prelucrarea informatiilor astfel furnizate.
Inainte de inceperea concursului si dupa incetarea lui, inscrierea in concurs si/sau indeplinirea conditiilor
mentionate in regulamentul oficial nu confera dreptul de a participa la concurs.
Inscrierea in aceasta activitate, echivaleaza cu/implica faptul ca participantii au luat la cunostinta si au acceptat,
integral si neconditionat, regulamentul oficial de desfasurare a concursului.
Selectia participantilor
Exista un numar de 4 echipe forme din parinte si copil (8 participanti) care pot lua parte la activitatea promotionala
“Atelier de gatit”. In cazul in care numarul celor care isi anunta intentia de a participa in concurs prin mesaj trimis
catre pagina oficiala de Facebook a Platinia Shopping Center si care indeplinesc cumulative toate criteriiile de
selectie depaseste numarul de locuri disponibile, se va proceda la tragere la sorti.
Pentru stabilirea castigatorilor se va folosi pagina web www.random.org si urmatoarea procedura:
- vor fi introduse numele tuturor persoanelor care au trimis mesaj conform specificatiilor de mai sus pana in data
de 13 decembrie 2017, la ora 14:00, in campul pus la dispozitie de catre http://www.random.org/lists/. Se va utiliza
apoi functia “Randomize” / “Aleator” pentru a genera o ierarhizare aleatorie a tuturor numelor introduse in lista.
Primele 4 echipe a caror nume au fost generat in urma utilizarii functiei “Randomize” / “Aleator” vor fi considerate
castigatoare, iar urmatoarele 4 echipe vor fi considerate rezerve, in ordinea in care numele acestora a fost generat
in lista.
Daca, la verificarea finala, vreunul dintre castigatorii desemnati initial nu indeplineste conditiile pentru participarea
la eveniment, va fi contactata persoana a carei nume a fost a fost generat, in lista de rezerve, in ordinea in care
numele lor a fost generat in lista.
Extragerea va avea loc in data de 13 decembrie la ora 14:30, iar rezultatul va fi afisat pe pagina
https://www.facebook.com/platiniashoppingcenter/ in data de 13 decembrie, la ora 14:35.
Mecanismul concursului
Fiecareia dintre cele 4 echipe i se vor pune la dispozitie urmatoarele: banc de lucru, plita, instrumente de gatit,
ingredientele necesare, sort si boneta. Preparatul va fi acelasi pentru toate cele 4 echipe.
Chef Paul Siserman si fiica sa, Paola, vor face o demonstrație, explicând în detaliu fiecare etapă de gătit. Ulterior,
participanții vor reproduce respectivul preparat sub indrumarea acestora.
Premiile acordate
In cadrul acestui concurs vor premiate toate cele patru echipe.
Premiul va consta in: un set de forme de turta dulce, un polonic sub forma monstrului Loch Ness, o farfurie in forma
de Mos Craciun, un set creativ pentru Craciun, un tote bag si un pachet cu dulciuri oferit de Mega Image.
Valoarea totala a premiilor oferite in concurs este de 362,95 Euro (TVA inclus).
Premiile anuntate in concurs se vor acorda asa cum au fost anuntate in regulament; Ele nu se pot schimba cu
altceva si nici nu se poate acorda castigatorului contravaloarea acestuia in bani.
Premiile vor fi oferite la finalul evenimentului, in data de 17 decembrie 2017.

Responsabilitati
Organizatorul nu isi va asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor sau ale institutiilor asupra premiilor
castigate de catre participanti.
Organizatorul isi asuma responsabilitatea numai in ceea ce priveste acordarea premiilor.
Taxe si impozite
Atunci cand este cazul, organizatorul se obliga sa calculeze, sa reţina şi sa vireze catre bugetul de stat impozitul
datorat pentru veniturile obţinute de catre caştigatori in conformitate cu Codul Fiscal, cu completarile şi
modificarile ulterioare.
Incetarea concursului inainte de termen
Concursul poate inceta inainte de termen, in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora sau caz
fortuit.
Concursul mai poate inceta inaintea de implinirea perioadei stabilite, ori poate fi suspendat oricand in baza liberei
decizii a Organizatorului, cu conditia ca aceasta sa comunice in prealabil o astfel de situatie.
Clauze finale
Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu participantii la concurs ulterior incheierii
acestuia.
Prin participarea la concurs, participantul declara pe propria raspundere ca a luat cunostinta, si este de acord cu,
urmatoarele: a. Participantul este singur raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea; b.
Participantul este constient de ce anume implica participarea la concurs, precum si de conditiile normale de
utilizare a premiilor si poate face uz de acestea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale
corporale, si ameninţare la adresa sanataţii şi integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur.
Organizatorul si societatile comerciale implicate in concurs: a. nu sunt raspunzatoare pentru deteriorarea, disparitia
sau sustragerea premiului dupa momentul preluarii lor de catre castigator; b. sunt exonerate de orice raspundere
pentru toate prejudiciile suferite de catre castigatori in legatura cu participarea la concurs sau cu premiul, ulterior
momentului preluarii acestuia, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand dar fara a se limita la, vatamari
corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor; c. nu sunt raspunzatoare
de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti in legatura cu participarea la concurs sau
cu premiul, indiferent de natura acestor prejudicii.

Cluj-Napoca
05.12.2017

Anexa 1
Lista participanti la Platinia Cooking Battle, editia 1
1. Oana Stanciu
2. Sonia Andrada
3. Ioana Dobrican
4. Horea Chira
5. Vlad-Emanuel Oros
6.Cristina Morar
7. Stelian Mitea
8. Marius Vinta

ORGANIZATOR
SC PLATINIA MANAGEMENT SRL

