REGULAMENT CONCURS
“Descoperă experiența Barrier în orașul tău!”
Perioada de desfășurare:
26 mai 2017 – 17 septembrie 2017

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI
Organizatorul Concursului “Descoperă experiența Barrier în orașul tău!” (denumit în continuare
„Concursul”) este societatea comerciala SC Electric Plus SRL, cu sediul în județul Bacău, Strada
Poligonului nr. 99, cod fiscal RO7920473 (denumit în continuare “Organizatorul”).
Concursul se va derula conform prevederilor prezentului regulament, (denumit în continuare
„Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul
de a modifica sau schimba Regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în
aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială.
Concursul va fi operat prin intermediul S.C. Advanced Ideas Studio, cu sediul în București, Str.
Făinari, nr 25, sector 2, București, înregistrată la registrul comerțului cu J40/14486/2008, CUI
RO24386686, denumită în continuare Agenția.
SECŢIUNEA 2. LOCUL ŞI DURATA DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI
Concursul se va desfășura în perioada 26 mai 2017 – 17 septembrie 2017, și poate fi accesat pe
site-ul Organizatorului: www.barrier.ro/testmobil.
Pentru a participa la acest concurs este necesară participarea dumneavoastra in cadrul
caravanei Barrier, intr-unul din orasele participante, acestea pot fi vizualizate pe site-ului
Organizatorului (www.barrier.ro/testmobil) și completarea formularului de concurs impreuna cu
promoterul Barrier. Formularul trebuie completat cu un număr de telefon, o adresă de e-mail,
localitate valide și cu numele/prenumele real al utilizatorului.
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul în mod unilateral și
respectând dispozițiile legale în materie, prin întocmirea unui act adițional la prezentul
Regulament, urmând ca astfel de modificări să fie făcute publice cu cel puțin o oră înaintea
intrării în vigoare.

SECŢIUNEA 3. DREPTURI ŞI CONDIŢIILE DE PARTICIPARE
Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă,
sex sau religie, rezidente în România, cu vârsta de minim 18 ani, care respectă condițiile
Regulamentului și care urmează indicațiile stipulate în acesta pentru a-și valida participarea. În
cadrul Concursului nu pot participa angajați ai Organizatorului, ai agenției de publicitate și ai
celorlalte companii implicate în această acțiune, precum și rudele de gradul I ale acestora.
Participarea la Concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei
constrângeri a prevederilor Regulamentului.
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Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile
impuse de Regulament. Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica un participant în cazul
în care participarea acestuia este susceptibilă de fraudă.
Câștigătorii vor avea la dispoziție 5 zile lucrătoare să pună la dispoziția Organizatorului
următoarele: o poză/copie după buletin/cartea de identitate și adresa de livrare a
premiului.
Organizatorul are la dispoziție 30 de zile, după validarea câștigătorului, pentru a trimite premiul către
acesta.

Participarea la Concurs implică acceptarea expresă a tuturor clauzelor Regulamentului. Prin
accesarea website-ului www.barrier.ro/testmobil și participarea la Concurs prin intermediul
Caravanei Barrier, fiecare Participant declară că e de acord și agreează în mod integral termenii
Regulamentului.
SECŢIUNEA 4. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE
4.1. Organizatorul se obligă să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la
Concurs în conformitate cu prevederile Legii 677/2001. Participanții au dreptul de a solicita,
printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, modificarea, ștergerea sau actualizarea datelor
personale în conformitate cu prevederile Legii 677/2001. Participanții au dreptul de a obține
de la Organizator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că
datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta și au, de asemenea, dreptul de a se
opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația lor particulară, ca
datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări.
4.2. Participanților la Concurs în calitate de persoane vizate le sunt garantate drepturile pe care
le au conform Legii 677/2001, respectiv dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date
(art.13), dreptul de intervenție asupra datelor (art.14) și dreptul de opoziție (art. 15).
4.3. Prin participarea la Concurs, Participanții confirmă cunoașterea prevederilor
Regulamentului oficial și își exprimă acordul în privința acestora. Își exprimă, de
asemenea, acordul privind includerea datelor personale în baza de date a
Organizatorului, în scopul participării la Concurs, precum și acordul privitor la
posibilitatea de a le fi furnizate informații despre produsele și evenimentele
Organizatorului și cele ale partenerilor săi.
4.4. Participarea la Concurs constituie acordul potențialilor câștigători referitor la faptul că
numele va fi făcut public potrivit legislației în vigoare și folosit în materiale publicitare
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de către Organizatori fără niciun fel de plată aferentă.
4.5. Datele câștigătorilor se vor păstra în contabilitatea Organizatorului, conform
legislației fiscale.
SECŢIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI
Concursul “Descoperă experiența Barrier în orașul tău!” se desfășoară in cadrul caravanei
Barrier, iar detaliile concursului pot fi regasite pe website-ul Organizatorului
www.barrier.ro/testmobil.

Pentru a participa la concurs, participanții trebuie:







să participe la experienta VR din cadrul caravanei Barrier
să completeze toate câmpurile din formularul de participare cu un număr de telefon
și o adresă de e-mail valide, numele, prenumele și localitatea reale ale utilizatorului
impreuna cu promoterul din cadrul caravanei;
după ce va completa datele din formularul de participare va primi pe adresa de
email cu care s-a înregistrat un link care duce către un chestionar
va trebui să să răspundă la cele 5 întrebări ale chestionarului primit pe adresa de
email
după ce va fi completat toate aceste puncte va intra în selecția pentru trageri la sorți
pentru unul dintre cele 5 City Break –uri la Berlin

Câștigătorii vor fi desemnati prin tragere la sorți prin intermediul site-ului www.random.org, în
următoarele etape:
1. Data extragere prima etapa: 23 Iunie  perioada pentru care facem extragerea va fi 26.05
– 22.06
2. Data extragere a 2 a etapa: 14 Iulie  perioada pentru care facem extragerea va fi 23.06 –
13.07
3. Data extragere a 3 a etapa: 4 August  perioada pentru care facem extragerea va fi 14.07
– 03.08
4. Data extragere a 4 a etapa: 25 August  perioada pentru care facem extragerea va fi
04.08 – 24.08
5. Data extragere a 5 a etapa: 22 Septembrie  perioada pentru care facem extragerea va fi
25.08 – 21.09
Data limită de participare la Concurs este 17.09.2017, la ora 23:59:59.
Participanții care se vor înscrie în concurs după această dată nu vor mai fi luați în considerare în
procesul de jurizare pentru acordarea premiilor oferite de Organizator.
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SECŢIUNEA 6. PREMIILE OFERITE ÎN CADRUL CONCURSULUI
Premiul ce urmează a fi acordat constă în:
Voucher de vacanță pentru un city break la Berlin în valoare de 500 de euro valabil până la data de
31.12.2017. Voucherul de vacanță este un certificat cu valoare nominală emis de TOP BOOKING și
care se poate răscumpăra numai de la TOP BOOKING de către persoana care îl deține și al cărui
nume este inscripționat pe voucher ca Beneficiar.
Elementele voucherului de vacanță
Voucherul de vacanță conține următoarele informații: Nume și Prenume Beneficiar
Numele persoanei care a făcut achiziția (S.C. ELECTRIC PLUS S.R.L)
Valoarea voucherului
Data achiziției
Perioada de valabilitate a voucherului
Codul unic de identificare al voucherului
Voucherele deteriorate, pierdute sau furate
Dacă voucherul s-a deteriorat, a fost furat sau pierdut beneficiarul are dreptul, la cerere, la
emiterea unui nou voucher.
Pe perioada Concursului, se vor acorda 5 premii în valoare totală de 2500 euro (TOATE TAXELE
INCLUSE).
În cadrul Concursului nu este posibilă înlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia în bani
și/sau în alte obiecte, după cum nu este permisă, în nicio situație, cedarea premiului câștigat
către unul sau mai mulți terți.
Premiul va fi oferit câștigătoriilor după confirmarea lor ca și câștigători final (prin contactarea
lor folosind datele furnizate prin completarea formularului de concurs) și după verificarea
tuturor datelor personale necesare pentru procesul de acordare a premiului.
SECŢIUNEA 7. ANUNŢAREA ŞI ACORDAREA PREMIILOR
Câștigătorii vor fi publicati pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/BarrierRomania/.
Câștigătorii vor fi, de asemenea, înștiințati prin e-mail (la adresa furnizată prin completarea
formularului de concurs) și telefon despre câștigarea respectivului premiu, în termen de maxim
5 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor.
Pentru a fi validat, câștigătorul va trebui să pună la dispoziția Organizatorului o poză după CI și
adresa de livrare a premiului, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la înștiințarea prin email/telefon.
De asemenea, câștigătorii vor primi informații referitoare la premiul câștigat și procedura care
trebuie îndeplinită pentru a intra în posesia premiului.
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În cazul în care câștigătorul :
nu poate sau nu vrea să urmeze procedura care trebuie îndeplinită pentru a
beneficia de premiul câștigat;
nu răspunde în curs de 5 zile lucrătoare de la înștiințarea prin e-mail, premiul va fi
acordat rezervei. Pentru premiu vor fi alese trei rezerve.
În cazul acordării premiilor către rezerve, Organizatorul are la dispoziție 5 zile lucrătoare pentru
a contacta noul câștigător și pentru a publica lista actualizată a acestora.
În măsura în care, din motive neimputabile Organizatorului, nu este posibilă acordarea tuturor
premiilor alocate Concursului, acestea vor rămâne în patrimoniul Organizatorului.
Câștigătorii vor fi rugați să furnizeze numele complet și adresa de livrare a premiului în mod
corect, pentru a putea fi întocmite toate documentele necesare pentru acordarea premiului din
Concurs.
Un participant poate să se înscrie o singură data în concurs.

SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR
Numele câștigătoriilor și premiul acordat

vor fi afișate pe pagina de Facebook
https://www.facebook.com/BarrierRomania/. Acestea vor fi publicate în termen de maxim 5 zile
lucrătoare pe pagina de Facebook Barrier Romania.
De asemenea, participanții câștigători vor fi contactați pe e-mail și telefon în maxim 5 zile de
la afișarea rezultatelor.
Conform art. 42 alin. (2) din OG 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață,
regulamentul de participare trebuie să cuprindă obligația organizatorului de a face publice
numele câștigătorilor și câștigurile acordate.
SECŢIUNEA 8. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI
8.1. Premiul va fi acordat câștigătorului pe baza buletinului/cărții de identitate.
8.2. Dreptul de proprietate și riscurile asociate premiului vor fi transferate câștigătorului
premiului respectiv, la momentul predării premiilor de către curier sau trimiterii pe email. Premiul se înmânează Participanților desemnați câștigători de către firma de curierat
aleasă de Organizator, pe baza CI-ului câștigătorului.

SECŢIUNEA 10. REGULAMENTUL CONCURSULUI
Regulamentul Concursului, precum și eventualele sale acte adiționale sunt disponibile în mod
gratuit pe site-ul Organizatorului: www.barrier.ro/testmobil.
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Participarea la Concurs implică acceptarea irevocabilă și necondiționată a prevederilor
Regulamentului și obligativitatea respectării acestora.
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile Regulamentului în măsura
în care se va impune acest lucru. Modificările/forma modificată a Regulamentului
intră în vigoare numai după publicarea online. Regulamentul Concursului este întocmit în
conformitate cu legile din România.
În cazul nerespectării Regulamentului de către oricare dintre câștigători, respectiv a condițiilor
privind desfășurarea Concursului, premiile câștigate nu se vor acorda.

SECŢIUNEA 11. LITIGII
Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la Concurs se vor rezolva pe
cale amiabilă. În cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de
instanțele judecătorești competente române din municipiul Bacău. Legea aplicabilă este legea
română.
Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncționalități în derularea Concursului ca
urmare a acțiunilor unor terți cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori,
proprietari sau administratori ai rețelelor de telecomunicații sau alții asemenea.

SECŢIUNEA 12. INTRERUPEREA CONCURSULUI
Concursul va putea fi întrerupt doar în caz de forță majoră sau prin decizie unilaterală a
Organizatorului.
SECŢIUNEA 13. TAXE ŞI IMPOZITE
13.1. Participarea în cadrul Concursului nu implică niciun fel de costuri suplimentare
pentru Participanți percepute de Organizator.
13.2. Participanții iau act de faptul că, în conformitate cu prevederile art. 77 aliniatul (4)
din Codul fiscal, veniturile obținute de câștigătorii premiilor care au o valoare de peste
600 lei sunt impozabile. În acest sens, Organizatorul se obligă:
1. să îndeplinească formalitățile privind plata și declararea impozitului pe veniturile din
premii conform prevederilor Codului fiscal (plata și depunerea declarațiilor fiscale
corespunzătoare);
2. să achite pentru câștigător, în termenul prevăzut de legislația fiscală, valoarea impozitului
datorat pe venitul realizat de câștigător prin acordarea premiilor.
Organizatorul se obligă să plătească toate taxele către autorități aferente premiilor, dacă
este cazul.
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SC Electric Plus SRL

Prin
S.C. Advanced Ideas Studio S.R.L.
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