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REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI  PUBLICITARE 

 
 “KUNG FU PANDA 2” 

 
17  iunie – 17 iulie 2011 

 
 

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 “KUNG FU PANDA 2” (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)  
 
 
SECTIUNEA 3.    DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE 
 
3.1 Campania este lansata in data de 17 iunie 2011 si dureaza pana la 17 iulie 2011 
(inclusiv). Aceasta Campanie se desfasoara in conformitate cu prevederile prezentului 
Regulament Oficial.  
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SECTIUNEA 4.    MARCILE  PARTICIPANTE 
 
4.1 La aceasta Campanie participa numai biletele achizitionate la filmul Kung Fu Panda 2 
2D si 3D, dublat si subtitrat, in perioada promotiei, inclusiv biletele cumparate in cadrul 
programelor de discount Orange sau Reducere Marti in cadrul cinematografului Hollywood 
Multiplex, indiferent de ora sau ziua pentru care au fost cumparate. 
4.2 La aceasta Campanie nu participa niciun tip de bilet cu caracter gratuit (obtinut pe 
puncte sau invitatie). 
4.3.La aceasta Campanie participa si Meniurile Junior achizitionate de la barul din incinta 
cinematografului participant, in perioada de promotie. La aceasta Campanie nu participa 
Meniurile Junior 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, 
angajatii World Travel (Royal Caribbean), angajatii RoImage, angajatii CCHBC precum si 
membrii familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie); 
 
 
SECTIUNEA 6.    DESCRIEREA PREMIULUI 
 
6.1 Premiul oferit in cadrul Campaniei este urmatorul: 
 

1. marele premiu: o croaziera pe marea Mediterana de Vest pentru 3 (trei) persoane: 2 
(doi) adulti si 1 copil sub 12 ani, 7 (sapte) nopti, la finalul lunii august dar nu mai 
tarziu de luna octombrie 2011, in valoare unitara de 3 800 euro TVA inclus. 

 
DESCRIERE CROAZIERA: 
 
1 (o) croaziera pe Mediterana de Vest pentru 3 (trei) persoane (2 adulti + 1 
copil sub 12 ani) pe vasul Liberty of the Seas, la finalul lunii august dar nu mai 
tarziu de luna octombrie 2011, care include:  
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 cazare cu pensiune completa la bordul vasului Liberty of the Seas inclusiv 
apa cu gheata, limonada, ceai si cafea la dozator;  

 transportul (zborul; taxele si serviciile de aeroport); 
 o cabina interioara pentru 2 adulti + 1 copil sub 12 ani (al treilea pat in cabina 

este unul suspendat).  
 activitati de recreere (teren de baschet, simulator de golf, perete de catarare, 

pista de jogging, miniteren de golf , Promenada Royal, patinoar, simulator de 
surf); gym; sala fitness; sauna; 

  taxe si servicii portuare si taxe pentru servicii la bord 
 perioada de calatorie poate fi intre sfarsitul  lunii august  si pana in luna 

octombrie 2011.  
  
CROAZIERA MEDITERANA DE VEST - 7 NOPTI 
Vas: Liberty Of The Seas, Royal Caribbean International 
Port de imbarcare: Barcelona, Spania 
  
 
Itinerariu croaziera: 
  
DATA       PORT                                           SOSIRE     PLECARE   REMARCA 

  

  

 

 

Ziua 1  Barcelona, Spain     5:00 PM    

 

Ziua 2  Provence (Toulon), 
France  

 7:00 AM  5:00 PM Docked  
 

 

Ziua 3  Villefranche (Nice), 
France  

 7:00 AM  7:00 PM  Tendered  
 

 

Ziua 4  Livorno 
(Florence/Pisa), Italy  

 7:00 AM  7:00 PM Docked  
 

 

Ziua 5  Civitavecchia (Rome), 
Italy  

 7:00 AM  7:00 PM Docked  
 

 

Ziua 6  Naples, Capri, Italy   7:00 AM  7:00 PM Docked   

 

Ziua 7  Cruising         

 

Ziua 8  Barcelona, Spain   6:00 AM  
 

  

  
 

 

Itinerariu de mai sus poate suferi modificari. Orice modificari aduse itinerariului vor fi 
comunicate castigatorului inainte de a beneficia de marele premiu.  

Croaziera oferita nu include: transferul la/de la vas;  excursiile optionale si cheltuielile 
personale (de exemplu, bauturile servite la bord, serviciul de spalatorie, tratamentele de 
frumusete si sanatate, telefoanele, casino, internet, room service intre 24.00 – 05.00, 
rezervarile la restaurantele cu specific etc. );  asigurarea medicala si storno;  orice altceva 
ce nu apare mentionat ca fiind inclus in tarif. 
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6.2 Valoarea totala a premiilor oferite in cadrul Campaniei este de 3800 euro TVA inclus. 
Premiul nu poate fi inlocuit cu contravaloarea acestuia in bani sau cu un alt bun ori 
serviciu. Premiul nu este transmisibil. 
 
 
SECTIUNEA 7.    MECANISMUL CAMPANIEI 
 
7.1 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 KUNG FU 
PANDA 2 2D sau 3D, dublat sau subtitrat si unul sau mai multe Meniuri Junior de la barul 
din incinta cinematografului, au posibilitatea de a castiga premiul campaniei (asa cum este 
acesta definit la punctul 6.1 de mai sus). Pentru a avea sansa de castig, participantii 
trebuie sa intruneasca urmatoarele conditii: 
-  sa cumpere cel putin un bilet la filmul KUNG FU PANDA 2 2D sau 3D, dublat sau 
subtitrat din cadrul Hollywood Multiplex Bucuresti Mall; 
- sa se prezinte la barul din incinta cinematografului, sa faca dovada cumpararii unui bilet 
la filmul KUNG FU PANDA 2 2D sau 3D, dublat sau subtitrat din cadrul Hollywood 
Multiplex Bucuresti Mall si sa cumpere cel putin 1 Meniu Junior; 
- daca pasii anteriori au fost indepliniti, participantul la promotie va primi de la bar un talon 
- prin completarea tuturor datelor inscrise pe talon (Nume, Prenume, E-mail, Telefon) si 
depunerea acestui talon in urna din cinema, participantul intra in tombola pentru marele 
premiu al campaniei (asa cum este acesta definit la punctul 6.1 de mai sus). 
 
7.2 Desemnarea marelui castigator al premiului (asa cum este acesta definit la punctul 6.1 
de mai sus) se va face de catre Organizatorul Campaniei – Hollywood Multiplex 
Operations - pe data de 20 iulie 2011, la sediul Organizatorului, in prezenta unui avocat, 
prin tragere la sorti din urna continand toate taloanele valide participante la promotie. Se 
vor extrage 1 (un castigator) si 2 (doua rezerve). Un talon este considerat valid daca 
contine toate datele completate in campurile aflate pe spatele talonului (Nume, Prenume, 
Telefon, E-mail). Daca un singur camp de pe spatele talonului nu este completat, talonul 
nu este considerat valid. Anuntarea castigatorului se va face de catre Organizatorul 
Campaniei – Hollywood Multiplex Operations pe data de 20 iulie 2011 prin e-mail si 
telefon. 
Inmanarea premiului se va face de catre Organizatorul Campaniei – Hollywood Multiplex 
Operations in perioada 20 – 27 iulie 2011, la sediul Organizatorului, prin completarea si 
semnarea unui Proces de Predare-Primire Premiu, insotit de o copie dupa B.I./C.I. 
castigator. Toate formalitatile necesare imbarcarii pe vasul de croaziera vor fi realizate de 
catre Castigator impreuna cu SC WORLD TRAVEL SRL Agent General de Vanzari in 
Romania pentru compania Royal Caribbean International. 
 
 
7.3 Premiul va putea fi ridicat in perioada 20 iulie - 27 iulie 2011. 
 
 
SECTIUNEA 8.    PROTECTIA DATELOR PERSONALE 
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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 
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 


