REGULAMENT DE DESFĂŞURARE
al loteriei publicitare
LOVE DAYS
12 – 24 februarie 2018

Toate persoanele participante la loteria publicitară trebuie să ia la cunoștință și să accepte condiţiile
prezentului regulament. Luarea la cunoștință a prevederilor prezentului regulament este strict îndatorirea
participanților la loterie, anterior procesului de înscriere în loteria publicitară .

Loterie - LOVE DAYS
12 – 24 februarie 2018

1. Organizatorul şi detalii despre loteria publicitara
1.1 Organizator
Organizator al Campaniei “LOVE DAYS” este SC FLASH CONSULT INVEST SRL, cu sediul social în
Bucureşti, şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr. 73-81, clădirea 3, parter, camera 6, sect. 1, înregistrată la
OF. Reg. Com. sub nr J40/5692/23.04.2003, CUI RO 15392727, reprezentată de Dna. Cuna Ruxandra,
în calitate de Reprezentant Legal, având număr de operator de date cu caracter personal 0029494,
denumită în continuare „Organizator”.
1.2 Denumire. Durata. Locul desfăşurării
Loteria Publicitară poartă denumirea ” LOVE DAYS " şi permite accesul la tragerea la sorţi în
vederea câştigării a unui city break la Lisabona. Înscrierea se poate face pe baza completării
formularului electronic la biroul de informatii din VIVO! Pitesti.
Loteria Publicitară se desfăşoară în perioada 12 februarie 2018, ora 11:00 si 24 februarie
2018, ora 21:00, in incinta VIVO! Pitesti, situat in Calea Bucureti Nr. 36, Pitesti, Jud. Arges.
1.3. Descriere
Intră pe vivo-pitesti.com, descoperă aplicația „Love Days”, află fix câte zile de relație ai cu
perechea ta și primești gratuit o felicitare personalizată printată. Mai mult, iubirea te poate trimite în
vacanță: ai ocazia să câștigi un city break la Lisabona pentru tine și perechea ta!
Câștigă cu aplicația „Love Days”, între 12 și 24 februarie, pe vivo-pitesti.com!
2. Dreptul de participare la loterie
2.1 Criterii de eligibilitate
La Loteria Publicitară “LOVE DAYS” pot participa persoanele fizice, române sau străine, care
posedă și prezintă un act de identitate sau permis de ședere cu fotografie valabil, în original, în
vârstă de minim 18 ani.
2.2 Criterii de ineligibilitate
Nu pot participa persoanele juridice și nici persoanele fizice autorizate, fundațiile, asociațiile
sau alte forme de organizare colectivă.
Nu pot câștiga la Loteria Publicitară “LOVE DAYS” acele persoane care au câștigat, ca urmare
a participării la loteriile publicitare organizate de S.C. FLASH CONSULT INVEST S.R.L., în perioada 01
septembrie 2017 – 01 februarie 2018, premii cu valoarea egală sau mai mare de 2.000 de lei,
conform evidenţei ţinute de Organizator în acest sens, pe baza căreia va fi considerat îndeplinit
motivul de excludere astfel prevăzut.
Nu pot participa la loterie angajaţii societăţilor S.C. FLASH CONSULT INVEST S.R.L., S.C. CBRE
Real Estate Consultancy SRL, orice angajat al unei societăţi comerciale care dezvoltă activităţi în
cadrul VIVO! Pitesti în baza unei relaţii contractuale cu S.C. FLASH CONSULT INVEST S.R.L., părinţii,
copiii, fraţii/surorile, soţii sau soţiile acestora, orice angajat al unei companii colaboratoare în mod

curent cu S.C. FLASH CONSULT INVEST S.R.L., precum şi părinţii, copiii, fraţii/surorile, soţii sau soţiile
acestora.
Nu pot participa la loterie persoanele ce nu au împlinit 18 ani, la data de 10 februarie 2018.
2.3 Surse autorizate de informare asupra regulamentului oficial de loterie.
Responsabilitatea informării asupra regulamentului oficial de loterie
Sursele autorizate de informare asupra regulamentului loteriei publicitare sunt cele ale
organizatorului, S.C. FLASH CONSULT INVEST S.R.L.. Regulamentul oficial este disponibil, pe toată
durata de desfășurare a loteriei, în format tipărit, la Biroul de Informații din incinta VIVO! Pitesti,
precum și online, pe www.vivo-pitesti.com.
Personalul de loterie, care se află la Biroul de Informații din incinta VIVO! Pitesti, pe toată
durata de desfășurare a loteriei, poate oferi informații asupra modalității de înscriere în loterie, la
solicitarea participanților, însă nu este responsabil pentru transmiterea în întregime a informațiilor
conținute în regulamentul oficial.
Personalul din magazinele din incinta VIVO! Pitesti, NU este considerat sursă autorizată de
informare.
Responsabilitatea de a lua la cunoștință regulamentul oficial revine în totalitate clienților.
3. Detalierea modului de participare la loterie
3.1 Procedura de înscriere
Fiecare persoana ce dorește să se înscrie la loterie, trebuie mai întâi să se înscrie în aplicația
web based - LOVE DAYS. Pentru a se înscrie în aplicație, persoana trebuie să acceseze site-ul
www.vivo-pitesti.com, sa dea click pe fereastra de tip POP-UP care apare la intrarea pe website si sa
parcurgă urmatorii pasi:
- sa parcurga mesajul introductiv si sa apase butonul “Introdu datele”
- sa completeze prenumele persoanei careia doreste sa ii ofere felicitarea personalizata
- sa bifeze sexul Masculin sau Feminin al persoanei careia doreste sa ii ofere felicitarea
personalizata
- sa completeze data in care s-a cunoscut cu persoana careia doreste sa ii ofere felicitarea
personalizata
- sa isi completeze corect adresa de e-mail valida pe care va urma sa primeasca codul unic de
identificare al felicitarii personalizate
- sa isi aleaga un tip de mesaj pentru felicitarea personalizata: clasica sau amuzanta
- sa bifeze casuta “Accepta termenii si conditiile de utilizare”
- sa apese apoi butonul “Calculeaza zilele iubirii”
In functie de informatiile oferite utilizatorul va primi instant o felicitare pe care o poate
distribui pe canalul facebook.
Un utilizator poate genera doar 1 felicitare pe zi, cu un singur cod unic de identificare, pe o
singură adresă de e-mail. Acesta poate genera cate o felicitare la interval de 24 ore, folosind aceeasi
adresa de e-mail.
Pentru a genera o noua felicitare in aceeasi zi, utilizatorul trebuie sa apese butonul
“Felicitare noua” si sa completeze datele folosind o alta adresa de e-mail valida.
ATENTIE!

Fara o adresa valida de e-mail, utilizatorul nu va putea inscrie in tombola, codul unic generat
pentru fiecare felicitare personalizata.
După afisarea felicitarii personalizate utilizatorul va primi si o sugestie de cadou intr-unul din
magazinele aflate in centrul comercial VIVO!. Pentru aceasta se va apasa butonul “Participa la
tombola” aflat in partea de jos a ecranului.
Pentru a-și ridica felicitarea in format fizic, utilizatorul:
- va primi automat pe email un cod unic alfanumeric format din 6 caractere
- trebuie să vina la biroul de informatii din centrul comercial VIVO! Pitesti, in intervalul 11:00
– 20:00, pana pe 24 februarie 2018 (inclusiv), sa prezinte e-mailul de confirmare sau codul generat
personalului VIVO!, iar aceștia îi vor printa și înmâna felicitarea.
Pentru a se inscrie in tombola “LOVE DAYS”, utilizatorul va completa formularul electronic
prin intermediul personalului VIVO! de la biroul de informatii, completand corect si complet toate
campurile si inregistrand acelasi cod unic al felicitarii personalizate care a fost validat prin ridicarea
felicitarii in format fizic.

4. Descrierea premiilor loteriei publicitare
Loteria Publicitară “LOVE DAYS” va oferi următorele premii:
- 1 city break Lisabona - martie 2018. Lisboa Plaza Hotel 4*, Lisabona, Portugalia,
Perioada : 10-13.martie.2018,
Servicii incluse pentru 2 adulti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

cazare 3 nopti / 10-13.martie.2018
mic dejun
bilete avion zbor direct din Otopeni
taxe de aeroport
bagaj de mana 10 kg/pers (1 piesa/pers)
taxa de modificare nume
Valoarea totală a premiilor este de: 877 euro

Organizatorul Campaniei acorda premiile prezentei campanii publicitare, prin Agentia de Turism
TOUR SIM, societatea SC FORMARE PROFESIONALA TURISM .SRL. Aceasta este responsabila calitatea
proprietății și a serviciilor oferite.
Numele castigatorului va fi transmis societatății SC FORMARE PROFESIONALA TURISM .SRL ulterior
tragerii la sorti si desemnarii castigatorului prezentei loterii publicitare, printr-o adresa oficiala ce va
continele datele de identificare ale acestuia.
5. Procedura de desemnare a câștigătorului
Câștigătorul premiului, va fi desemnat prin intermediul platformei random.org şi vor fi
selecționați din lista participanţilor care îndeplinesc toate condiţiile de participare menţionate în
prezentul regulament.
Extragerea va avea loc pe data de 26 februarie, la administrația VIVO! Pitesti, în prezența a 2
reprezentanți ai centrului comercial VIVO! Pitesti, după cum urmează :
- Vor fi descărcate listele cu toți participanții, fiecăre având câte un număr de ordine.

-

-

Se va utiliza apoi funcţia „randomize”-„aleator“ pentru a genera câte 1 câștigător și 3
rezerve. Dacă, la verificare, câştigătorul desemnat iniţial nu îndeplineste condiţiile pentru
atribuirea premiului, şi/sau, dacă persoana desemnată câştigător nu îşi revendică premiul în
termenele şi condiţiile stabilite prin prezentul regulament, va fi contactată persoana a cărei
nume a fost generat, în lista de rezerve, în ordinea în care numele lor a fost generat în listă.
În situaţia în care nici acest nume nu va duce la acordarea/revendicarea premiului, se vor lua
în considerare următoarele rezerve în ordinea în care numele lor a fost generat. În cazul în
care nici ultimul nume nu va duce la acordarea/revendicarea premiului, se va proceda la o
nouă extragere în condiţiile prezentului regulament. Câştigătorii vor fi afişaţi după validare la
biroul de informații din VIVO! Pitesti şi pe www.vivo-pitesti.com
Întregul proces de alegere a câștigătorului va fi înregistrat video.
Accesul la înregistrare este liber, cu condiția completării unei cereri la Biroul de Informații
din VIVO! Pitesti. Reprezentanții centrului comercial sunt obligați să prezinte înregistrarea în
termen de 72h de la depunerea cererii la Biroul de informatii clienti. Înregistrarea va putea
fi urmărită pe dispozitivele existente la Biroul de informații din VIVO! Pitesti. Reprezentanții
centrului comercial nu sunt obligați să transmită materialul video in format digital.

În cazul unor eventualele erori tehnice sau de orice altă natură ale/în legătură cu website-ul
www.random.org, independente de Organizator, ce ar împiedica efectuarea tragerii la sorţi la data şi
ora menţionate în prezentul regulament, organizatorul îşi rezervă dreptul de a reprograma tragerea
la sorţi la o oră sau dată ulterioară şi/sau când factorul ce împiedică efectuarea tragerii la sorţi
încetează.
6. Validarea câștigătorilor și transferul de proprietate
Validarea premiilor se face în baza prezentarii actului de identitate în original.Câştigătorul
va fi anunţat prin telefon și prin e-mail în următoarele 48 ore (excepție făcând zilele nelucrătoare).
Numele câştigătorilor vor fi afişate pe site-ul www.vivo-pitesti.com, după validarea acestora de către
reprezentanții centrului comercial.
In cazul in care câştigătorul nu se prezintă pentru validarea premiului în decurs de 3 zile de la
instiintare , sau renunţă la premiu, se va proceda la contactarea primei rezerve.
Organizatorul se obligă să facă publice numele câştigătorilor marilor premii după validare,
precum şi a câştigurilor acordate.
7. Utilizarea datelor și imaginilor
Participanţii la această Loterie publicitară îşi dau acordul necondiţionat ca numele,
localitatea de proveniență/domiciliu, imaginea, fotografia şi materialele filmate cu ei în calitate de
câştigători să poată fi făcute publice şi utilizate de către organizator în materiale audio, foto şi video,
pe orice format, în mod gratuit, fără îi a anunța în prealabil pe aceștia.
Participanţii la această Loterie publicitară îşi dau acordul necondiţionat, prin inscrierea in
aplicatia electronica , de a primi din partea organizatorului prin SMS, email şi poştă informaţii legate
de evenimentele şi promoţiile viitoare pe care acesta le va realiza. Acest acord poate fi revocat
oricând după primirea primului mesaj publicitar, prin trimiterea unui email la adresa: PITESTI@VIVOSHOPPING.COM

Organizatorul este operator de caracter personal şi se obligă să păstreze confidenţialitatea
datelor personale ale participanţilor la prezenta loterie publicitară şi să nu le dezvăluie terţilor fără
consimţământul scris al participanţilor, în conformitate cu prevederile legii 677/21.11.2001. 2
8. Taxe
Organizatorul se obligă să calculeze şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile sub formă
de premii obţinute de către câştigători, în conformitate cu reglementările Codului Fiscal în vigoare,
orice alte obligaţii de natură fiscală sau de altă natură în legătură cu aceste venituri fiind în sarcina
exclusivă a câştigătorilor.
10. Întreruperea/Anularea loteriei publicitare
Loteria publicitară va putea fi întreruptă/anulată în caz de forţă majoră sau printr-o decizie
unilaterală şi nemotivată a organizatorului.
12. Regulamentul oficial/amendarea regulamentului oficial
Prezentul regulament de participare este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant la
Biroul de informatii clienti precum şi la adresa www.vivo-pitesti.com.
Regulamentul oficial poate fi amendat pe perioada de desfășurare a loteriei doar cu
paragrafe care clarifică aspectele deja existente în regulamentul oficial.
ORGANIZATOR
SC FLASH CONSULT INVEST S.R.L.
Data 10.02.2018

