REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
„Explorează Insula Piraților și câștigă un tricou Superland cu
autograful Gașca Zurli”
Perioada de desfasurare: 20 aprilie 2018 (ora10:00) – 27 aprilie (ora
19:00)

SECTIUNEA 1 DURATA SI ORGANIZATORUL CONCURSULUI
Organizatorul concursului denumit „ Explorează Insula Piraților și
câștigă un tricou Superland cu autograful Gașca Zurli” este compania
L.H. EL INVESTMENT SRL, cu sediul in Brasov, str. Sos. Cristianului nr.7,
Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Brasov sub
nr.J8/1028/1997, CIF RO 9609318.

SECTIUNEA 2 DURATA CONCURSULUI SI ARIA DE DESFASURARE
Concursul se va desfasura pe pagina oficiala de Facebook –
Superland, apartinand organizatorului, in perioada 20 aprilie 2018
(ora10:00) – 27 aprilie (ora 19:00) si se va desfasura in conditiile respectarii
prevederilor prezentului regulament.

SECTIUNEA 3 DREPTUL DE PARTICIPARE
La aceast concurs se pot inscrie doar persoane fizice adulte (parinti,
apartinatori copii, etc.), cetateni romani sau straini dupa caz. Nu pot
participa la aceasta promotie angajatii, asociatii sau administratorii
societatii organizatoare sau ai companiilor afiliate si nici rudele lor de pana
la gradul IV inclusiv.

In cazul in care castigatorul unuia din premii este minor sau este o
persoana lipsita de capacitate de exercitiu, aceasta este indreptatita sa
intre in posesia premiului numai prin intermediul si colaborarea directa a
parintelui sau tutorelui/curatorului sau legal.

Organizatorul este absolvit

de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv, precum
si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura legate de premiul
respectiv si de participarea minorului la aceasta campanie.

SECTIUNEA 4 CONDITII DE PARTICIPARE SI MODALITATE DE
INSCRIERE LA CONCURS
Pentru a se inscrie la concurs participantul trebuie sa completeze
talonul de tombola pe care il va primi in momentul in care achita
contravaloarea atractiei Pirate Island//Insula Piratilor.
Pentru a fi considerata valida inscrierea la concurs talonul de concurs
trebuie sa aiba completate corect si complet toate campurile, respectiv:
- Nume si prenume adult;
- Numar de telefon adult;
- Prenume copil
- Data nasterii copil
- Serie bratara acces Insula Piratilor

SECTIUNEA 5 PREMII
8 Premii (valoare unui premiu este de 50 ron) constand intr-un tricou
Superland cu autograful Casca Zurli
20 de premii constand in acces cu prioritate la sesiune de autografe
Gasca Zurli

Premiile nu se reporteaza.

SECTIUNEA 6 MODALITATE ALEGERE CASTIGATOR:
Cei 8 castigatori ale premiilor constand intr-un tricou Superland cu
autograful Gasca Zurli, vor fi alesi prin tragere la sorti, conform programului
de mai jos. Tragerea la sorti va avea loc la sediul Superland, din Brasov,
Sos. Cristianului, nr. 7, si va fi efectuata in prezenta vizitatorilor din incita.
Tragerea la sorti va fi transmisa si live, pe pagina de facebook Superland.
Program trageri la sorti:
In data de 21 aprilie, la ora 19:15, vor fi alesi prin tragere la sorti 2
castigatori, dintre participantii inscrisi in perioada 20 aprilie (ora 10:00) – 21
aprilie (ora 19:00).
In data de 23 aprilie, la ora 19:15, vor fi alesi prin tragere la sorti 2
castigatori, dintre participantii inscrisi in perioada 21 aprilie (ora 19:01) – 23
aprilie (ora 19:00).
In data de 25 aprilie, la ora 19:15, vor fi alesi prin tragere la sorti 2
castigatori, dintre participantii inscrisi in perioada 23 aprilie (ora 19:01) – 25
aprilie (ora 19:00).
In data de 27 aprilie, la ora 19:15, vor fi alesi prin tragere la sorti 2
castigatori, dintre participantii inscrisi in perioada 25 aprilie (ora 19:01) – 27
aprilie (ora 19:00).
Cei 20 de castigatori ai premiilor constand in acces cu prioritate la
sesiune de autografe Gasca Zurli, vor fi alesi prin tragere la sorti, in data de
27 aprilie, la ora 19:30. La aceasta tragere la sorti vor participa toti cei care
s-au inscris la tombola in perioada 20 aprilie 2018 (ora10:00) – 27 aprilie
(ora 19:00), cu exceptia celor 8 castigatori. Tragerea la sorti va avea loc la
sediul Superland, din Brasov, Sos. Cristianului, nr. 7, si va fi efectuata in

prezenta vizitatorilor din incita. Tragerea la sorti va fi transmisa si live, pe
pagina de facebook Superland.
In data de 28 aprilie cei 8 castigatori se vor prezenta la sediul
Superland pentru a ridica premiul constand in tricoul care va fi semnat de
Gasca Zurli in cadrul sesiunii de autografe. Ora la care trebuie sa se
prezinte pentru ridicarea premiului va fi transmisa in data de 27 aprilie.
In data de 28 aprilie cei 20 castigatori se vor prezenta la sediul
Superland pentru a ridica premiul constand in acces cu prioritate la
sesiunea de autografe Gasca Zurli. Ora la care trebuie sa se prezinte
pentru ridicarea premiului va fi transmisa in data de 27 aprilie.
Numele castigatorilor va fi publicat, in ziua extragerii, pe pagina de
Facebook – Superland, apartinand organizatorului; castigatorul va fi
contactat de catre un reprezentant al organizatorului, telefonic si prin email,
in vederea discutarii detaliilor suplimentare pentru ridicarea premiului.
In cazul in care castigatorul nu va putea fi contactat de catre reprezentantii
organizatorului pana la data de 28 aprilie, ora 10:00, acesta nu va mai
putea beneficia de premiul castigat.
Castigatorul nu va putea sa solicite contravaloarea in bani a premiului.
Organizatorul il va legitima in mod obligatoriu pe castigator in momentul
oferirii premiului, castigatorul fiind obligat sa prezinte organizatorului
bratara de acces in Insula Piratilor, cu care s-a inscris la concurs.
Este interzisa alterarea, falsificarea in orice mod a actului/actelor de
identitate sau a oricaror alte documente prezentate reprezenantilor
Superland pentru legitimare/verificare inscriere concurs. Orice abatere sub
acest aspect va fi supus sanctiunilor prevazute de Codul Penal Roman si
alte prevederi legale aplicabile in materie.
SECTIUNEA 7 RASPUNDERE

Prin participarea la aceasta campanie promotionala, participantii sunt de
acord sa respecte Regulamentul Oficial al Campaniei promotionale,
precum si toate deciziile luate de organizator si colaboratorii sai in toate
problemele legate de implementarea Campaniei promotionale.
Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu
solicitantii unor revendicari ce apar ulterior termenelor stabilite in prezentul
Regulament Oficial sau ulterior incheierii Campaniei promotionale.
Organizatorul acestei campanii nu isi asuma raspunderea pentru pentru
nicio cauza libera de culpa sa, care ar putea afecta dreptul de participare
sau modul de desfasurare a acestei campanii.
SECTIUNEA 8 PROTECTIA DATELOR PERSONALE
Tuturor participantilor la prezenta campanie promotionala le sunt garantate
drepturile cu privire la protectia datelor cu caracter personal in conformitate
cu Legea nr.677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special
drepturile persoanei vizate cu privire la informare, la accesul de date,
dreptul de interventie, de opozitie, de a se adresa instantei competente si
de plangere catre autoritatea de supraveghere. In intelesul Legii
nr.677/2001,

principalele

drepturi

mai

sus

mentionate

apartinand

persoanelor vizate au urmatorul continut:
Dreptul de acces la date: Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de
la Organizator la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an,
confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de
catre acesta. Astfel, la cererea scrisa, semnata si datata a persoanei
respective, adresata societatii L.H. EL INVESTMENT SRL, cu sediul in
Romania, Brasov, str. Sos. Cristianului nr.7, cod postal 500053, o data pe

an, in mod gratuit, societatea va confirma daca utilizeaza date care o
privesc sau va inceta, la cerere, orice prelucrare a acestora.
Dreptul de interventie asupra datelor: orice persoana vizata are dreptul de
a obtine, la cerere, in mod gratuit, dupa caz, rectificarea, actualizarea,
blocarea sau extragerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii,
in special a datelor incomplete sau inexacte; dupa caz, transformarea in
date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; realizarea
notificarii catre tertele persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a
oricarei operatiuni efectuate conform celor de mai sus, daca aceasta
notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un disconfort
disproportional fata de interesul legitim care ar putea fi lezat; astfel, L.H. EL
INVESTMENT SRL va rectifica, actualiza, bloca, sterge sau transforma in
date anonime toate acele date a caror folosire nu este conforma
dispozitiilor Legii nr.677/2001.
Dreptul de opozitie: persoana vizata are dreptul de a se opune in orice
moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara,
ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia
cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.
SECTIUNEA 9 TAXE SI IMPOZITE
Organizatorul nu este raspunzator de plata taxelor, impozitelor sau a altor
obligatii financiare legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu
retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din premii
alocate in cadrul campaniei promotionale, impozit pe care organizatorul
este obligat sa il calculeze, sa il retina din valoarea premiului acordat si sa
il transfere la bugetul de stat confform prevederilor Legii nr.227/2015
prinvid Codul Fiscal. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice

natura, daca sunt prevazute de lege, sunt in sarcina exclusiva a
castigatorului.
SECTIUNEA 10 LITIGII SI FRAUDE
Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la campania
promotionala se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta
nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane
competente de la sediul organizatorului.
Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de
tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea
afecta imaginea sau costurile acestei campanii.
In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au
facilitat castigarea frauduloasa a premiului, organizatorul are dreptul de a
apela la toate caile legale, pentru tragerea la raspundere a persoanelor
vinovate, pe baza dovezilor carew se vor administra conform legii.
SECTIUNEA 11 INCETAREA PREMATURA A CONCURSULUI
Prezentul concurs inceteaza conform prezentului regulament; dupa caz,
poate inceta si inainte de termen in cazul aparitiei unui eveniment care
constituie forta majora conform legislatiei in vigoare sau in cazul schimbarii
cadrului legislativ, astfel incat organizarea si desfasurarea concursului cu
caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect,
precum si din orice alte motive obiective si independente de vointa si
controlul organizatorului, care fac imposibila continuarea promotiei. In
aceasta situatie organizatorul nu poate fi tras la raspundere pentru
incetarea intempestiva a promotiei/concursului.
SECTIUNEA 12 REGULAMENTUL CONCURSULUI
Regulamentul concursului este disponibil in mod gratuit pe pagina oficiala
de Facebook a Organizatorului – Superland.

Participarea la acest concurs implica obligativitatea respectarii tuturor
prevederilor prezentului Regulament.
Prin inscrierea in acest concurs, participantii sunt de acord cu prevederile
prezentului Regulament Oficial.

