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REGULAMENTUL (denumit în cele ce urmează “Regulamentul”) CAMPANIEI 

“ZIUA INTERNATIONALA A CAFELEI” (denumită în cele ce urmează “Campanie”) 

DIN CENTRUL COMERCIAL PROMENADA 

 

Art. 1. Organizator 

Organizatorul Campaniei este: 

FLOREASCA CITY CENTER S.R.L., persoană juridică română cu sediul social in Str. Barbu Vacarescu Nr. 301 – 311, 

etaj 3, biroul nr. 43, sector 2, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/16862/2005, 

avand Cod Unic de Inregistrare RO 18020418, cod IBAN RO22 RZBR 0000 0600 1530 3493, deschis la Raiffeisen Bank 

S.A., agenția Grigore Alexandrescu, reprezentată legal prin dl. Victor Semionov, în calitate de Administrator. 

 

Art. 2. Locul desfășurării campaniei 

Campania se desfășoara în Centrul Comercial Promenada, situat în Calea Floreasca nr.246B, Sector 1, Bucureşti 

(denumit în cele ce urmează „Centrul Comercial”). 

 

Art. 3. Durata campaniei 

Campania se desfășoară în Centrul Comercial pe data de 29.09.2015. 

 

Art. 4. Dreptul de participare 
La această Campanie pot participa persoane fizice, care au împlinit 18 ani la data începerii Campaniei, având 
domiciliul/reședința în România, mai puțin angajații societății S.C. FLOREASCA CITY CENTER S.R.L., angajații 
magazinelor din Centrul Comercial Promenada și angajații companiilor implicate în desfășurarea Campaniei, inclusiv 
membrii de gradul I ai familiilor acestora. 
Participarea la această Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului 
Regulament. 
 

Art. 5. Mecanica desfășurării campaniei și condițiile de participare 

Pentru a participa în această Campanie, clienții, cu drept de participare în Campanie, trebuie să  

a) se prezinte la Infopoint-ul din magazin pe 29.09.2015; 

b) să ofere reprezentantului Organizatorului de la Infopoint următoarele date personale: nume, prenume, număr 
de telefon mobil, adresă de e-mail și vârstă; Toți participanții care își oferă datele personale la Infopoint primesc 
două tichete. Pe baza acestora au dreptul să primească cafea gratuită de la două dintre cafenelele partenere sau 
biscuiți dacă se prezintă în cafenea cu cana personală. 

Cafenelele partenere sunt:  
- Starbucks; Tchibo; Spazio; Brioche Doree; Terra; Costadoro (oferă cafea);  
- Chocolat (oferă biscuiți pentru cafea). 

 

c) În plus, participanții pot câștiga cafea gratuită în fiecare dimineață, timp de o lună, dacă pozează cana sau fac un 
selfie cu aceasta și postează fotografia pe Facebook sau Instagram folosind hashtag-ul ”#pecafea”. Fotografia 
trebuie postată pe data de 29.09.2015.  

Imaginea cea mai frumoasă (care respectă criteriile de evaluare de mai jos) din cadrul concursului va fi aleasă de 
către un juriu format din 3 reprezentanți (2 persoane din partea  Agenției și 1 persoană din partea Organizatorului). 
Jurizarea va avea loc pe 30.09.2015. Tot atunci, Organizatorul va afișa câștigătorul pe Facebook. 
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Câștigătorul va primi cafea gratuită în fiecare dimineața, timp de o lună, într-o cafenea la alegere dintre cele 
partenere. 
 

Criteriile de evaluare a fotografiilor și reguli de încărcare pe timeline-ul paginii de Facebook: 

• Materialele să fie originale şi să respecte tema concursului.  

• Materialele să respecte condiţiile impuse de legislaţia în vigoare. Materialele nu trebuie sa fie ilegale, 

periculoase, maliţioase, calomniatoare, obscene, pornografice sau vulgare, defăimătoare, rasiste sau 

xenofobe, materiale ce constituie o încălcare flagrantă a dreptului de autor şi nici materiale care ar putea 

fi considerate ca instigare la acte penale sau ilegale şi care au conotaţii politice. 

• Materialele nu încalcă dreptul la intimitate şi viaţa privată a persoanelor. Încărcarea unui material pe 

website se face pe propria răspundere a participantului care garantează că toate persoanele ce apar sau 

sunt menţionate în respectivul material şi-au dat acordul în acest sens. 

• Materialele nu instigă la violenţă, sinucidere, crimă, automutilare sau orice alte forme de agresiune verbală 

sau fizică. 

• Calitatea materialelor sa fie rezonabilă (pozele sa fie suficient de clare pentru a putea fi distinse, rezoluţia 

suficient de bună). 

• Materialele nu pot încălca nicio lege referitoare la proprietatea intelectuală; nu este permisă încărcarea de 

materiale preluate din, dar fără a se limita la, emisiunile posturilor TV, alte site-uri de internet, portofolii 

publice. 

 

Art. 6 Acordarea premiilor 

Câștigătorul își alege o cafenea dintre cele participante, apoi va primi un document semnat și ștampilat de câtre 
Organizator si cafeneaua aleasă. În baza acestuia va bea zilnic cafea gratuit (maximum 1 ceașcă de cafea/zi). 
 
Art. 7 Informarea participanților conform Legii nr. 677/2001 

Regulamentul Campaniei este disponibil tipărit în mod gratuit oricărui solicitant la Infopointul din 
Promenada sau in format electronic pe pagina de Facebook Promenada. 

Participarea la prezenta Campanie implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament. 
Prin participarea la această Campanie participanţii îşi exprimă consimţământul, în mod expres şi neechivoc, 

pentru ca orice date cu caracter personal, precum şi orice alte informaţii furnizate sau cuprinse în procesele verbale, 
să intre în baza de date a Organizatorului, pentru a fi prelucrate şi utilizate în orice activităţi şi scopuri legate de 
marketing și publicitate. 

Participanţii au cunoştinţă de faptul că, pe baza unei cereri: scrise, datate şi semnate, expediată pe adresa 
FLOREASCA CITY CENTER S.R.L. – Bucureşti, sector 1, Calea Floreasca nr. 246B, biroul Info-Point - parter îşi pot 
exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi: de acces, o data pe an, la procesul de prelucrare a datelor lor 
personale; de intervenţie asupra datelor transmise; de opoziţie, pentru motive întemeiate şi legitime, legate de 
situaţia lor particulară, la prelucrarea datelor şi de opoziţie, fără vreo justificare, la prelucrarea datelor în scop de 
marketing direct.  

Prin completarea procesului verbal, câștigătorul este de acord ca numele, datele sale de identificare sau  
fotografia/imaginea să poată fi făcute publice şi folosite în scopuri publicitare de către Organizator în materiale 
tipărite, audio sau video, fără ca acesta (câștigătorul) să emită pretenții financiare faţă de Organizator pentru 
realizarea acestor operațiuni. 
 
 


