
Regulament concurs  ”In love at @Lotus Retail Park” 

 

I. Organizatorul concursului ”In love at @Lotus Retail Park” 

1.1. Organizatorul concursului ”In love at @Lotus Retail Park” este S.C. ALLEGRIA PARK 

S.R.L., societate românǎ, cu sediul în oraşul Oradea, jud. Bihor, str. Nufărului, nr. 30, 

înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul J5/310/10.02.2016, cod unic 

de înregistrare RO 35626385, cod IBAN RO18 OTPV 2200 0099 6782 RO01, deschis la 

OTP Bank. 

1.2. Concursul ”In love at @Lotus Retail Park” va fi organizat online, pe pagina de Facebook 

a Centrului Comercial Lotus Retail Park, amplasat în Oradea, str. Ștefan Octavian Iosif, 

nr. 7 şi va fi numit în continuare în prezentul regulament “Concurs”.   

II. Durata concursului 

2.1. Concursul va începe în data de 14.02.2020, ora 9:00 şi se va finaliza în data de 

23.02.2020 ora 21:00. Concursul se efectuează în baza Deciziei administrative a S.C. 

Allegria Park S.R.L. şi are ca scop celebrarea sărbătorilor iubirii din luna februarie, 

precum şi promovarea activităţilor desfăşurate în cadrul centrului comercial. 

III. Dreptul de participare 

3.1. Au drept de participare la concurs vizitatorii centrului comercial care vor posta pe pagina 

lor personală de Facebook un selfie/o poză alături de partenerul lor,  în Lotus Retail 

Park, în perioada 14.02.2020-23.02.2020, cu descrierea ”In love at @Lotus Retail 

Park”. Postarea trebuie să fie publică pentru a putea fi vizualizată de Organizator şi 

premiată. 

3.2. Au drept de participare la acest concurs toate persoanele care îşi pot demonstra identitatea 

prin prezentarea B.I./C.I. sau a paşaportului în cazul persoanelor nerezidente, 

reprezentantului Allegria Park S.R.L. de la Dispecerat. 

3.3. Nu pot participa la acest concurs administratorii şi angajaţii societăţilor, adică ai 

magazinelor din incinta Centrului Comercial Lotus Retail Park. 

3.4.Organizatorul îşi rezervă dreptul de a face publice, în scopuri publicitare, numele, 

fotografia şi materialele filmate sau fotografiate cu câştigătorul/câştigătorii acestui 

concurs. Prelucrarea, utilizarea şi publicarea informaţiilor de mai sus, precum şi a imaginii 

participanţilor la acest concurs nu va fi de natură de a crea niciun fel de obligaţii, inclusiv 

de natură financiară, în sarcina Organizatorului. 

3.5. Fiecare participant la concurs este de acord şi îşi asumă prevederile prezentului 

regulament. 

 

 

 



IV. Descrierea premiilor şi acordarea lor 

4.1. Premiile vor fi acordate de către Librăria Cărturești și constau în: 

- 10 pachete a câte 2 cărți de dragoste, 1 pachet de ceai și 1 semn de carte. 

 

Câștigătorii concursului vor fi desemnati prin tragere la sorți si se vor alege din lista 

participantilor care îndeplinesc toate condițiile de participare menționate în prezentul 

regulament. Aceștia vor fi anuntați pe pagina de Facebook Lotus Retail Park în data de 

24.02.2020, printr-un comentariu la postarea de concurs. 

Pentru desemnarea câștigătorilor se va folosi pagina web www.random.org și următoarea 

procedură: 

- vor fi introduse numele tuturor participanților care îndeplinesc condițiile de participare 

menționate în prezentul regulament, până în data de 23.02.2020, ora 21:00, în câmpul pus la 

dispoziție de către www.random.org/lists; 

 

- se va utiliza apoi funcția “Randomize”/Aleator” pentru a genera o ierarhizare a tuturor numelor 

introduse în listă; 

-  primele 10 persoane ale căror nume a fost generat în urma utilizării funcției 

“Randomize”/”Aleator” vor fi considerați câștigători, iar următoarele persoane vor fi considerate 

rezerve; 

- dacă la verificarea finală, câștigătorii nu îndeplinesc condițiile pentru atribuirea premiului, 

premiul acestuia va fi anulat și vor fi contactate persoanele a căror nume au fost generate în lista 

de rezerve; 

-  câștigătorii vor fi anunțați printr-un comentariu text la postarea de concurs, în data de 

24.02.2020. 

 

 

 

http://www.facebook.com/nobilaacasashop%20in%20data%20de%2026.09.2019
http://www.random.org/lists


4.2. Premiile se vor ridica de la Dispecerat pe baza B.I./C.I. sau a paşaportului (conform cu lista 

câştigătorilor care va fi întocmită de Departamentul de Marketing), în intervalul 24.02.2020-

27.02.2020, orar 10:00-19:00, cu programare în prealabil. 

4.3. Intrarea în posesia premiilor se va face în baza actului de identitate B.I./C.I. sau a 

paşaportului prezentat la Dispecerat în intervalul orar menţionat mai sus. 

 

4.4. Odată cu înmânarea premiilor, reprezentanţii Allegria Park S.R.L. de la Dispecerat vor 

prezenta şi vor pune la dispoziţie clientului regulamentul concursului. Astfel, prin ridicarea 

premiului, participantul îşi asumǎ prevederile prezentului regulament. 

 

4.5. Pentru a intra în posesia premiilor de la punctul 4.1., câştigătorii vor completa o 

declaraţie pe proprie rǎspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, prin care îşi 

asumă că nu se încadreazǎ în prevederile specificate la punctul 3.3. al prezentului regulament 

care nu le dă drept de participare la concurs. În cazul în care condiţiile vor fi îndeplinite, 

câştigătorii vor fi validaţi şi li se va înmâna premiul corespunzător, pe baza unui proces verbal. 

 

4.6. În cazul în care unul sau mai mulţi câştigâtori sunt minori sau interzişi judecătoresc, 

premiile vor fi înmânate  părinţilor, tutorilor sau curatorilor, după caz, în condiţiile prezentului 

regulament, pe baza unui proces verbal. 

 

4.7. Prin participarea la acest concurs, câştigǎtorii sunt de acord ca S.C. Allegria Park S.R.L. sǎ 

le utilizeze imaginea în scopuri promoţionale pe canalele de promovare interne sau externe, 

presă, prin mijloace printate, video şi audio legate de acest concurs, în conformitate cu punctul 

5.1. 

 

V. Confidenţialitatea datelor 

 

5.1. Organizatorul, în vederea desfăşurării concursului, prelucrează datele personale ale 

participanţilor la acest concurs în conformitate cu Regulamentul GDPR, pentru îndeplinirea 

acțiunii de marketing. Prin comunicarea datelor cu caracter personal, câştigătorii premiilor 

concursului îşi exprimă acordul expres şi neechivoc, ca datele lor cu caracter personal să intre în 

baza de date a Organizatorului. 

 

5.2. Organizatorul garantează confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor 

participanţilor. 

 



5.3. Datele cu carater personal colectate în cadrul acestei campanii nu vor fi dezvăluite către terţi 

cu excepţia cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligaţiile impuse de legislaţia în 

vigoare. 

 

      VI.      Dispoziţii finale 

6.1.  În cazul în care, în urma unor verificări ulterioare, se constată că una sau mai multe 

dintre regulile de participare nu au fost respectate, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a retrage 

premiul acordat/premiile acordate.  

 

6.2. În cazul în care organizarea concursului este împiedicată de evenimente de forţă majoră, 

Organizatorul îşi rezervǎ dreptul de a decide, după caz, încheierea sau prelungirea acestuia. 

 

6.3. Toate premiile neacordate, indiferent de motiv, vor rămâne în proprietatea 

Organizatorului, care-şi rezervǎ dreptul de a le folosi după cum crede de cuviinţă. 

 

6.4. Regulamentul oficial al concursului va fi publicat pe www.lotusretailpark.ro. 

 

6.5. Concursul se va derula în condiţiile prezentului Regulament care este obligatoriu pentru 

toţi participanţii. 

 

6.6. S.C.  Allegria Park S.R.L. îşi rezervǎ dreptul să modifice prezentul regulament de câte ori 

este necesar, cu informarea corespunzătoare a celor interesaţi. 

 

6.7. Dacă unul sau mai mulţi câştigători nu se pot deplasa pentru a-şi ridica premiul, Lotus 

Retail Park nu se angajează să îl trimită prin poştă sau curier, câştigătorului. Premiul astfel 

nerevendicat personal, va rămâne în proprietatea Organizatorului 

 

S.C. ALLEGRIA PARK S.R.L. 

 

 

http://www.lotusretailpark.ro/

