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REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI  PUBLICITARE 

 
 “Forta si premiile sa fie cu tine!” 

 
14 iulie – 29 octombrie 2017 

 

Prezentul regulament are scopul de a informa cu privire la desfasurarea unei 

activitati publicitare initiata de catre organizator, se adreseaza potentialilor 

participanti si, totodata, reprezinta o serie de reguli ce trebuie respectate pentru 

buna desfasurare a acestei activitati. 

 

 
SECTIUNEA 1.    ORGANIZATORUL CAMPANIEI SI REGULAMENTUL OFICIAL AL      
                             CAMPANIEI 
 

1.1 Campania publicitara “Forta si premiile sa fie cu tine!” (in continuare “Campania” sau 

“Promotia”) este organizata si desfasurata de catre SC Hollywood Multiplex Operatios 

SRL (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”), cu sediul in Calea Vitan, 55-59, 

Sector 3, Bucuresti. Participantii la Promotie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile 

regulamentului oficial al Campaniei (denumit in continuare “Regulamentul Oficial”).  

 

1.2 Regulamentul Oficial este disponibil in mod gratuit la casele de bilete ale 

cinematografului Hollywood Multiplex Bucuresti Mall si pe www.hmultiplex.ro. 

 

1.3 Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul Regulamentul 

Oficial este obligatorie pentru participanti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica, 

completa si/sau schimba Regulamentul Oficial sau de a suspenda ori intrerupe 

desfasurarea Campaniei cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la 

aceasta.   

 

SECTIUNEA 2.    ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI 
 

2.1 Campania este organizata si se desfasoara in cinematograful Hollywood Multiplex 

Bucuresti Mall (amplasat in Bucuresti, Calea Vitan, 55-59). 
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SECTIUNEA 3.    DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE 
 
3.1 Campania este lansata in data de 14 iulie 2017 si dureaza pana la 29 octombrie 2017 

(inclusiv). Aceasta Campanie se desfasoara in conformitate cu prevederile prezentului 

Regulament Oficial.  

 
SECTIUNEA 4.    MARCILE  PARTICIPANTE 
 
4.1 La aceasta Campanie participa urmatoarele marci: 
 

 Batoane de cereale CORNY: ciocolata, alune, ciocolata-banane, fructe (50 gr); 

lapte, Dark & White (40 gr); fara zahar ciocolata, cirese-iaurt (20 gr), 

achizitionate de la barurile din incinta Hollywood Multiplex Bucuresti Mall, in 

perioada de promotie. 

 La aceasta Campanie nu participa batoanele de cereale CORNY achizitionate pe 

puncte sau cu titlu gratuit. 

 
SECTIUNEA 5.    PARTICIPANTII.  DREPTUL DE PARTICIPARE 
 
5.1 Participarea la aceasta Campanie presupune acceptarea neconditionata a tuturor 

prevederilor prezentului Regulament Oficial, precum si posibilitatea utilizarii de catre 

Organizator, in orice mod, in scop publicitar a numelui, adresei, oricaror materiale 

(interviuri, fotografii, materiale filmate etc) ce contin imagini sau informatii despre oricare 

dintre participanti, precum si orice informatie ce face referire directa sau indirecta a 

identitatea acestora, fara ca acest lucru sa implice plati sau alte obligatii in sarcina 

Organizatorului. 

 

5.2  Participand la Campania Promotionala, participantii accepta neconditionat intrarea 

lor in baza de consumatori a Organizatorului si primirea oricaror tipuri de mesaje, mesaje 

emise din partea Organizatorului atat pe intrega durata de desfasurare a Campaniei cat 

si ulterior acesteia. 

 

5.3 Campania se desfasoara in cadrul locatiei precizate la Art.2.1 de mai sus si este 

deschisa participarii tuturor persoanelor fizice cu domiciliul sau resedinta in Romania, cu 

exceptia urmatoarelor categorii de persoane: angajatii Hollywood Multiplex Operations, 
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angajatii DE SILVA EXCLUSIV SRL, precum si membrii familiilor acestora (copii, parinti, 

sot/sotie);  

 
 
SECTIUNEA 6.    DESCRIEREA PREMIILOR 
 
6.1 Premiile oferie in cadrul Campaniei sunt urmatoarele: 
 

 6.1.1. Marele premiu: 2 abonamente Fitness & Aerobic valabile timp de 6 

luni, in cadrul Pescariu Sports & Spa in valoare unitara de 600 lei TVA inclus 

 

 6.1.2. Premii secundare: 
 

1 256 premii secundare: 
 

 

 160 bilete oferite sub denumirea de “invitatii duble” – fiecare invitatie este 

valabila pentru 2 persoane (2 bilete), in perioada luni-joi a saptamanii, pentru 

orice film, orice ora, cu exceptia avanpremierelor. Per saptamana se ofera “5 

invitatii duble”. Valoarea unitara a unui bilet este de 25 lei TVA inclus. 

 16 cosuri cu produse pe saptamana, fiecare cos continand: 2 batoane Corny, 

1 sos desert Schwartau, 1 gem Schwartau, 1 ciocolata Merci, 1 cafea 

Dallmayr, 1 borcan mustar Maille, 1 sos de paste Sacla, avand o valoare 

unitara de 80 lei TVA inclus 

 1080 batoane de cereale Corny (oferite cate 10 batoane de cereale Corny pe 

pe zi), in valoare unitara de 2,82 lei TVA inclus  

 

6.2 Valoarea totala a premiilor oferite in cadrul Campaniei este de 9525.6 lei TVA inclus. 

Premiile nu pot fi inlocuite cu contravaloarea acestora in bani sau cu un alt bun ori serviciu. 

Premiile nu sunt transmisibile. Premiile nu se pot revendica dupa data de 31.10.2017, data 

considerata data limita pentru revendicare premii. Premiile se acorda in limita stocului 

disponibil. 
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SECTIUNEA 7.    MECANISMUL CAMPANIEI 
 
7.1  LA BARURILE (CANDY-BAR) DIN LOCATIE: 

 

Pentru castigarea tuturor premiilor descrise Sectiunea 6, Art. 6.1.1. si 6.1.2, persoanele cu 

drept de participare trebuie sa achizitioneze minim 2 produse participante la Promotie, asa 

cum sunt acestea descrise la Sectiunea 4: batoane de cereale Corny, indiferent de aroma 

sau gramaj. Odata cu achizitionarea celor 2 produse participante, persoanele cu drept de 

participare vor primi un talon razuibil (scratch card). In urma razuirii spatiului special de pe 

talon, acestia vor putea castiga unul din premiile campaniei.  

 

 
7.2. Premiile vor putea fi revendicate in perioada 14.07 – 31.10.2017, dupa cum urmeaza: 

premiile “invitatie dubla la film” (2 bilete) se vor revendica de la casele de bilete, prin 

predarea talonului castigator casierilor; premiile “cosuri produse” se vor revendica de la 

prima casa de bilete, “batoane de cereale Corny” se vor revendica de la barurile din incinta 

cinematografului, prin predarea talonului castigator casierilor. Marele premiu se va 

revendica de la prima casa de bilete, prin predarea talonului castigator, impreuna cu o 

copie dupa B.I./C.I. 

 
 
SECTIUNEA 8.    PROTECTIA DATELOR PERSONALE 
 
8.1 Participarea la aceasta Campanie presupune acordul neconditionat al tuturor 

participantilor la Promotie si/sau castigatorilor, referitor la faptul ca persoana sa, numele, 

localitatea in care domiciliaza si fotografia lui pot fi facute publice si folosite in materiale 

foto, audio si video de catre Organizator  fara nici un fel de plata aferenta ori alte obligatii 

in sarcina Organizatorului.  

 

8.2 Prin inscrierea la Campanie, participantii declara ca sunt de acord cu Regulamentul 

Oficial si sunt de acord ca datele lor personale sa fie prelucrate, sa intre in baza de date a 

SC Hollywood Multiplex Operations SRL si sa primeasca materiale informative prin orice 

mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS etc) din partea  acestora.  
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8.3 Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001, 

privind protectia datelor personale stocate pe durata Campaniei si ulterior acesteia. Ca 

atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale 

participantilor/castigatorilor la prezenta Campanie si sa le utilizeze conform prezentului 

Regulament Oficial si legislatiei in vigoare. Participantul la promotie in calitate de 

persoana vizata, are conform Legii nr. 677/2001 - pentru protectia persoanelor cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, urmatoarele 

drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de 

interventie asupra datelor (art.14) si dreptul de opozitie (art. 15).  

 
SECTIUNEA 9.    TAXE SI IMPOZITE 
 
9.1 Organizatorul nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii 

fiscale legate de premiile oferite in cadrul Campaniei, cu exceptia si numai daca este 

cazul a impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din 

campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul este obligat sa il calculeze, sa il 

retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind 

Codul Fiscal. 

 
 
 
SECTIUNEA 10.    INCETAREA / INTRERUPEREA CAMPANIEI 
 
10.1 Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei precizate la punctul 3.1 de mai 

sus numai cu respectarea de catre Organizator a celor precizate punctul 1.3 din prezentul 

Regulament, precum si in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, 

inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a 

continua prezenta Campanie.  

 
 
SECTIUNEA 11.    LITIGII 
 
11.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se 

vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi 

solutionate de instantele judecatoresti romane competente. 
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SECTIUNEA 12.    REGULAMENTUL OFICIAL 
 
12.1 Regulamentul Oficial este disponibil in mod gratuit, la casele de bilete, oricarui 

participant la aceasta Campanie. De asemenea, Regulamentul Oficial este disponibil si 

pe site-ul www.hmultiplex.ro. 

 

12.2 Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa 

se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament 

Oficial.  

 
 
Organizatorul, 
Hollywood Multiplex Operations SRL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
 
 
 
    
 


