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REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI  DE FILM 

 
 “The two faces of January (Triunghiul dragostei si al mortii)” 

 
30 mai – 30 iunie 2014 

 
 

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 “The two faces of January” (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.   

 

 

 

 

 

 



 2 

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). 

 
SECTIUNEA 3.    DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE 
 
3.1 Campania este lansata in data de 30 mai 2014 si dureaza pana la 30 iunie 2014 

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

Regulament Oficial.  

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

 Biletele achizitionate exclusiv la filmul “The two faces of January (Triunghiul 

dragostei si al mortii)” din incinta Hollywood Multiplex Bucuresti Mall, in perioada 

de promotie, indiferent de ora, zi. 

 La aceasta Campanie nu participa biletele 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. 
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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, 

angajatii MediaPRO Distribution, 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: 1 (o) excursie tip circuit turistic pe Coasta Lykia, 

Riviera Turceasca, pentru 2 (doua) persoane, oferita de PremioTravel Holidays. 

Serviciile incluse in acest premiu sunt: 

 

 Zbor dus-întors pentru 2 (doua) persoane din Bucuresti 

 Transferuri de la/la aeroport.  

 Cazare 7 (sapte) nopti, intr-un hotel de 4 sau 5 stele, cu mic dejun inclus  

 Ghid turistic roman 

 Program de excursii*. Transportul la cele mai importante puncte de atracţie turistică 
se va face cu autocare moderne dotate cu aer condiţionat. Programul de excursii 
este detaliat mai jos. Programul poate fi modificat, cu anuntarea in prealabil a 
castigatorului. 

 Excursia poate fi valorificata in urmatoarele perioade din 2014 :  
 

       Septembrie        Octombrie               Noiembrie 
        15 22 29           6 13 20 27              3 10 17 24 
 

 
Marele premiu nu include: 

 Taxa de rezervare: 40 Lei/pers 

 Taxa de aeroport/taxa de servicii: 490 Lei/pers. 

 Asistentă medicală si bagaje (fără limită de vârstă): 39 Lei/pers. 

 Taxa suplimentară pentru calatorie single: (în cazul în care castigatorul decide sa 
călătoreasca singur): 

  Septembrie 185 Lei/pers./noapte 
       Octombrie 165 Lei/pers./noapte 
       Noiembrie 145 Lei/pers./noapte 
In cazul in care castigatorul decide sa calatoreasca singur, Hollywood Multiplex Operations 
si PremioTravel Holidays nu isi asuma riscul pentru cazarea in camera cu o alta persoana 
necunoscuta. 
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*Program excursii: 
 
Coasta Licia 
Planul de călătorie 
Ziua 1 | Sosirea în Antalya 
 
Veţi fi întâmpinaţi la aeroport de către ghidul dumneavoastră, care vă va conduce apoi 
către hotel, unde veţi avea parte de o primire călduroasă şi de băuturi răcoritoare. Veţi 
înnopta în Antalya. 
 
Ziua 2 | Biserica Sf. Nicolae 
 
Excursia vă va purta de-a lungul unui drum de coastă, care oferă o vedere magnifică 
asupra mării, a paşnicelor păduri de pin şi a vârfurilor stâncoase ale munţilor Taurus. În 
scurt timp, veţi ajunge în Myra, unde veţi vizita fascinantele morminte de piatră, care se 
numără printre principalele atracţii turistice ale Turciei. Mormintele şi sarcofagele datează 
din secolul IV î.Hr. În Myra se află, de asemenea Biserica Sf. Nicolae, unde acesta este 
înmormântat. Veţi înnopta în pitoreasca provincie Mugla, pe coasta Mării Egee. 
 
Ziua 3 | Licia (Lykia) 
 
Pentru astăzi vă este pregatită o croazieră ce vă va purta prin decorul de stuf din Dalyan. 
La sud de Dalyan, situată la capătul unei lagune, se află plaja Iztuzu sau Plaja 
Ţestoaselor, o zonă protejată, accesibilă numai pe mare. Aici ne vom opri, vom înota, 
după care ne vom întoarce pe coastă, de unde vom  continua călătoria cu autocarul până 
în Kusadasi, unde veţi petrece următoarele două nopţi. 
 
Ziua 4 | Efes (Ephesus) 
 
Astăzi vom vizita Efes, unul dintre cele mai mari situri arheologice din lume. Starea de 
conservare a aspectului oraşului este excepţională. Antichitatea aşteaptă să fie explorată 
de dumneavoastră: Agora (piaţa publică), templul Domiţian, Nimphaeum (sanctuar 
construit în cinstea nimfelor acvatice),izvoarele termale, imensul teatru (cu o capacitate de 
25.000 de locuri), aleile din marmură şi biblioteca lui Celsus. 
 
Ziua 5 | Pamukkale – Castelul de bumbac 
 
Excursie la Pamukkale – supranumit şi Castelul de bumbac – pe valea râului Buyuk 
Menderes. Treptele s-au format în urma numeroaselor mişcări tectonice şi prin depunerea 
sedimentelor calcaroase provenite din apele termale, conferind regiunii un aspect iernatic 
de un alb imaculat. Fascinantului spectacol al naturii i-au fost atribuite miraculoase puteri 
de vindecare, încă din antichitate. Veţi fi cazaţi în Pamukkale, unde veţi avea posibilitatea 
de a face băi termale. 
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Ziua 6 | Hierapolis 
 
Ruinele magnificului oraş Hierapolis, care a atins apogeul în epoca Imperiului Roman, se 
întind de-a lungul părţii superioare a formaţiunilor calcaroase din Pamukkale. Aici se 
regăsesc ruinele templului lui Apollo, ce datează din secolul al III-lea d.Hr. În apropiere se 
află impunătorul şi somptuosul Teatru Roman cu cele 50 de trepte de travertin. În timpul 
călătoriei de întoarcere în Antalya, veţi admira peisajul splendid al munţilor Taurus, şi veţi 
vizita o ţesătorie, unde veţi face cunoştinţă cu întregul proces de fabricaţie al covoarelor 
(începând cu producerea materialelor; bumbac, mătase şi lână, până la ţeserea produsului 
finit). Veţi petrece doua nopţi in provincia Antalya. 
 
 
Ziua 7 | Antalya 
 
Vizită în Antalya, unul dintre cele mai frumoase oraşe ale Rivierei Turceşti. Vegetaţia 
bogată a oraşului s-a dezvoltat datorită protecţiei oferite de impozanţii munţi Taurus. Veţi 
vizita unul dintre simbolurile oraşului, minaretul Yivly, cel mai înalt minaret canelat din 
Antalya. Veţi admira, de asemenea, turnul cu ceas de la Kalekapisi (Poarta Cetăţii). În 
timpul acestui tur al oraşului veţi beneficia de numeroase oportunităţi de a face 
cumpărături, în special bijuterii şi marochinărie. Vom vizita apoi Cascada Karpuzkaldiran. 
 
Ziua 8 | Zborul de întoarcere 
 
Transfer la aeroport şi zborul de întoarcere. 
 

6.2 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 in afara datelor de 

calatorie precizate la Art. 6.1.1. 

 
 
SECTIUNEA 7.    MECANISMUL CAMPANIEI 
 
7.1 IN CINEMA: LA CASELE DE BILETE 

 

Persoanele ce au drept de participare potrivit Art.5.3 de mai sus si care achizitioneaza, in 

cadrul locatiei participante la Campanie, unul sau mai multe bilete la filmul The two Faces 

of January (Triunghiul dragostei si al mortii) din incinta cinematografului participant, si care 

pastreaza biletul, acceseaza in perioada de promotie website-ul www.hmultiplex.ro, 

pagina http://www.hmultiplex.ro/concurs-12654612  si introduc codul aflat pe bilet, cod 

format din “BMA” urmat de o succesiune de 10 cifre – ex cod BMA0080641699, au 

posibilitatea de a castiga marele premiu al Campaniei (asa cum este acesta definit la 
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Sectiunea 6.1 de mai sus). Participantii la promotie trebuie sa pastreze biletul pana la 

finalul campaniei.  

 
7.2. Desemnarea marelui castigator al premiului (asa cum este acesta definit la punctul 

6.1.1 de mai sus) se va face de catre Organizatorul Campaniei – Hollywood Multiplex 

Operations – in perioad 01 - 04.07.2014, la sediul Organizatorului, prin tragere la sorti din 

baza de date generata online, care contine toate inscrierile valide participante la promotie. 

Se vor extrage 1 (un castigator) si 2 (doua rezerve). Anuntarea castigatorului se va face 

de catre Organizatorul Campaniei – Hollywood Multiplex Operations in perioada 7 – 

11.07.2014 prin e-mail si telefon. Castigatorul are la dispozitie 4 (patru) zile calendaristice 

pentru a confirma acceptul primirii marelui premiu, in caz contrar se va recurge la rezerve 

si se va aplica acelasi termen de raspuns de 4 (patru) zile calendaristice. 

Inmanarea premiului se va face de catre Organizatorul Campaniei – Hollywood Multiplex 

Operations in perioada 8 – 16 iulie 2014, la sediul Organizatorului, prin completarea si 

semnarea unui Proces de Predare-Primire Premiu, insotit de o copie dupa B.I./C.I. 

castigator.  

 
 
 
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.  

 

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 
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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.    INCETAREA / INTRERUPEREA CAMPANIEI 
 
9.1 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 10.    LITIGII 
 
10.1 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. 

 
 
SECTIUNEA 11.    REGULAMENTUL OFICIAL 
 
11.1 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. 

 

 

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

se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament 

Oficial.  
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Organizatorul, 
Hollywood Multiplex Operations SRL 


