Regulament concurs
SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL CONCURSULUI

Concursul desfasurat de Afterhills Music&Arts Festival este organizat de:
S.C. Biberland Victory S.R.L. (denumita in prezenta „Organizatorul”), cu sediul in Municipiul Iasi, Prof. A.
Sesan, Nr. 32, Bl. L4, parter, Ap. 3, camera 1, jud. Iasi, inmatriculata la Registrul Comertului sub numarul
J22/1653/19.07.2016, cod unic de inregistrare 36328743.
Participantii la Concurs sunt obligati sa respecte toti termenii si toate conditiile Regulamentului
Concursului, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare “Regulament Concurs”).
Regulamentul este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin afisare pe
pagina web http://afterhills.com/, fiind disponibil oricarui participant.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament, urmand ca aceste modificari sa
intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari pe pagina web
http://afterhills.com/.

SECTIUNEA 2. DURATA CONCURSULUI
Concursul se va desfasura in perioada 24 aprilie - 7 mai 2017.

SECTIUNEA 3. CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS
La acest Concurs pot participa doar persoane fizice, cu varsta peste 14 ani (impliniti pana la data
inceperii Concursului).
La Concurs nu au dreptul sa participe angajatii societatii S.C. Biberland Victory S.R.L. si nici ai celorlalte
societati comerciale implicate in aceasta actiune, precum si niciunul dintre membrii familiilor acestora
(copii, parinti, sot/sotie, frate/sora).
In cazul in care, in urma verificarilor desfasurate de catre Organizator, rezulta ca procesul de participare
a fost fraudat (participantii s-au inscris la Concurs cu mai multe conturi sau cei care s-au inscris in
Concurs sunt firme/organizatii/branduri), Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage participantilor
premiul obtinut ca rezultat al activitatii lor si / sau sa restrictioneze participarea la Concurs pana la
incheierea acestuia.

SECTIUNEA 4. DESCRIEREA PREMIILOR ACORDATE IN CADRUL CONCURSULUI
Premiile concursului constau in 3 invitatii FULL MEET&GREET VIP PASS (abonament VIP + acces
“MEET&GREET”) pentru doua persoane.
Premiile nu vor putea fi schimbate cu contravaloarea lor in bani sau alte produse ori servicii decat cele
comunicate initial.
Premiile vor fi inmanate castigatorilor de catre organizatorul concursului.
Validare castigatori:
Castigatorii vor fi contactati de doua ori, pe pagina lor de Facebook si pe adresa de email, in zile diferite,
la intervale orare diferite pentru a se realiza urmatoarele: identificare, validare si comunicarea
modalitatii de primire si folosire a premiilor.
In situatia in care la momentul validarii castigatorul declara ca nu accepta premiul sau nu poate fi
contactat conform celor mentionate mai sus, acesta va fi decazut din drepturi, urmand a se apela la
rezerve, in ordinea desemnarii lor.
In faza validarii: castigatorul va comunica Organizatorului datele personale pentru validare. Datele
personale necesare validarii telefonice sunt: nume si prenume, data nasterii, sex, serie si numar BI/CI, un
numar de telefon alternativ, adresa si localitatea din BI/CI, adresa la care doreste sa ii fie livrat premiul
(daca este cazul).
In faza receptionarii premiului:
●

buletin/carte de identitate (in original);

Datele personale vor fi mentionate si pe procesul verbal de predare-primire pe care castigatorul il va
primi de la reprezentantul Organizatorului.

Vor fi invalidati castigatorii in urmatoarele cazuri:
●
●
●

●
●

Castigatorul nu respecta termenii si conditiile acestui Regulament;
Castigatorul nu poate fi contactat pentru validare conform termenelor mentionate in prezentul
Regulament;
Castigatorul nu poate dovedi sau nu doreste sa dovedeasca reprezentantului Organizatorului
identitatea si varsta cu ajutorul unui document valid (CI/BI), care sa ateste ca participantul avea
minimum 14 ani impliniti la data inceperii Concursului;
Castigatorul a participat de pe conturi care apartin unor firme/branduri/organizatii de orice fel;
Participantul este minor la data inceperii / participarii la Concurs conform verificarii efectuate de
reprezentantul Organizatorului in momentul contactarii telefonice.

SECTIUNEA 5. ACORDAREA PREMIILOR
Premiile vor fi acordate prin tragere la sorti.
SECTIUNEA 6. RASPUNDERE
Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea prezentului Concurs nu isi asuma
raspunderea pentru imposibilitatea participarii la Concurs datorita unor cauze care nu depind direct de
ei, cum ar fi defectiuni tehnice ale operatorilor de telefonie mobila sau internet.
Prin inscrierea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa respecte Regulamentul Concursului,
precum si toate deciziile luate de Organizator si colaboratorii sai in toate aspectele legate de
implementarea prezentului Concurs.
Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru validitatea datelor personale furnizate de catre
participanti.

SECTIUNEA 7. PROTECTIA DATELOR PERSONALE
Tuturor participantilor la concursuri 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, inclusiv drepturile persoanei
vizate cu privire la informare, la accesul la date, dreptul de interventie, de opozitie, de a se adresa
instantei competente si de plangere catre autoritatea de supraveghere.
Urmatoarele date personale vor fi colectate de la persoanele desemnate ca fiind castigatori:
●
●
●
●
●
●

nume si prenume
sex
serie
numar BI/CI
un numar de telefon alternativ (daca este cazul)
adresa si localitatea din BI / CI SI adresa la care doreste sa ii fie livrat premiul (daca este cazul).

Organizatorul va respecta dispozitiile art.12 din Legea nr 506/2004 privind prelucrarea datelor cu
caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, referitor la
transmiterea de informatii prin e-mail si alte mijloace electronice.

SECTIUNEA 9. INCETAREA CAMPANIEI PROMOTIONALE
Concursurile pot inceta inaintea termenului mentionat in Sectiunea 3 numai in cazul aparitiei unui
eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive

independente de vointa sa.

SECTIUNEA 10. LITIGII
In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si participantii la Concurs, acestea vor fi
solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate
in litigiu se vor adresa pentru solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorul.
Orice reclamatii sau sesizari referitoare la prezentul Concurs se primesc in scris, de catre Organizator, pe
adresa Municipiul Iasi, Prof. A. Sesan, Nr. 32, Bl. L4, parter, Ap. 3, camera 1, Jud Iasi, Romania.

