REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMpANtEt PROMOTTONALE
,,Vere, cu Ciucag cAgtigd 9i clientul 9i patronul!

"

Perioada de desfigurare a campaniei: 01 .03.2013 - 31 .03.2013

(1)

Campania,,Vere, cu Ciucag cAgtigi gi clientul gi patronul!" (denumitd in continuare
"Campania") este organizati gi desfiguratd de cdtre S.C. MEDIA SCOPE S.R.L., cu sediul social
in Constan[a, str. Mircea cel BitrAn 57, MV2, sc.C, ap.68, avdnd c.u.l. Ro 17088989,
J131879812004, avAnd notificarea inregistratd la ANSPDCP sub nr. 22642 in calitate de
Organizator denumiti in continuare "Agen!ia", avAnd calitatea de persoani imputerniciti potrivit
Legii nr. 67712001 pentru proteclia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal gi libera circulalie a acestor date, reprezentati prin Dragog BOCAI, in calitate de Director
General. Campania se desfdgoard in numele S.C. URSUS BREWERIES S.A., cu sediul social in
Calea Victoriei nr. 145, sector 1, et. 4-5, Bucuregti, RomAnia, avAnd C.U.l. 199095,
J4012045612005, inregistrati
AUTORITATEA NATIONALA DE SUPRAVEGHERE A
PRELUCRARTT OnreLOR CU CARACTER PERSONAL, in baza notificirii nr. 5g65 (denumiti in
continuare "Organizator").

la

(2) Participantii la Campanie sunt obligati sd respecte termenii 9i condiliile prezentului Regulament
oficial al Campaniei (denumit in continuare ,,Regulamentul oficial").

(3) Regulamentul oficial este disponibil in mod gratuit oricdrei persoane interesate, oricAnd pe
perioada Campaniei, pe site-u I www. bereci ucas. ro.

(4) Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul regulament (denumit in
continuare ,,Regulamentul Oficial") este finali gi obligatorie pentru participanli. Organizatorul igi
rezervi dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, prin intocmirea unui act
aditional la prezentul regulament, urmAnd ca astfel de modificiri si intre in vigoare in termen de
24 de ore dupa anun{ul prealabil de prezentare al acestor modificiri, in modalitilile previzute la
secliunea 1, alin. (3).
SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

Campania este organizatd in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.
privind comercializarea produselor gi serviciilor pe piali.

gg/2OOO

(1) campania este organizati gi se desfigoari pe teritoriul Romaniei.
(2) Campania se va desfdgura in perioada 01 martie - 31 martie2013, in jude{ele Covasna,
Harghita, Dolj, Olt 9i Teleorman. La campanie poate participa orice agent economic
autorizat care are ca obiect de activitate comertul cu aminuntul.
(3) in situa[ia in care organizatorul decide si scurteze/si prelungeasci aceasti campanie,
acest fapt va fi adus la cunogtinli publici in modalitSlile previzute la secliunea 1, alin. (3).

(1) Campania se adreseazi agenlilor economici autorizati care au ca obiect de activitate comertul
cu

amdnuntul.

(2) Se vor lua in considerare achizi{iile de bere Ciucag din perioada prezentei campanii.
(3)

La Campanie poate participa orice persoani juridicd / intreprindere individuali / intreprindere
familiali / persoand fizici autorizatl (denumitd in continuare ,,Participant") gi care achiziiioneazd
bere Ciucag pe perioada prezentei campanii.

(4)

Prin participarea la aceasti campanie accepti integral gi liber consimlit
regulament

(5) Nu sunt eligibile pentru

a participa la Campanie angajatii/colaboratorii S.C. URSUS BRE
S.A., ai agenliei organizatoare ale Campaniei gi/sau ai companiilor distribuitoarre'ale S.C.
BREWERIES S.A., precum gi sofii/soliile ori rudele de gradul intAi ale acestora. Participarea la
aceasti Campanie implicd cunoagterea gi acceptarea integrali, expresd gi neechivoci a
prezentului Regulament Oficial.
SECTIUNEA 5. PRODUSELE PARTICIPANTE

(1) Produsele participante in Campanie sunt urmitoarele produse URSUS BREWERIES:
Sticli de bere Ciucag de 0,5 litri,
PET de bere Ciucag de 2,5 litri,
Dozi de bere Ciucag de 0,5 litri,

Halbi de bere Ciucag.
SECTI

UN

EA 6.

M

ECANISM UL CAM PANIEI PROMOTIONALE

(1) Campania ,,Vere, cu Ciucag cAgtigd gi clientul 9i patronul!" este un program promotional, o
platformd de premiere pentru agenlii economici ce comercializeazd cu aminuntul bere Ciucag.
Pentru a participa la prezenta Campanie promolionald participanlii trebuie si respecte urmdtorul
mecanism:

(2) in funclie de valoarea achiziliei produselor participante la campanie, agen[ii economici igi pot alege
unul sau mai multe premii, dupd cum urmeazi:

Canal
On trade (locatiile de

tip

Off trade ( locatiile de

bar, carciuma, restaurant)

Comanda Prae 0-hl

Comanda
Prae 1-hl

3

5

7.5

9.6

tip magazine alimentar,

supermarket, kioskl
Unde:
1HL = 10 navete de Sticla Ciucas 0,5L
1HL = 8,33 Baxuri de Doza Ciucas 0,5L
1HL = 6,66 Baxuri de PET Ciucas 2,5L

Prag 0 - Pentru prima comandi in volumul minim prevdzut in tabelul de mai sus, ficuti in
perioada de desfSgurare a campaniei, se va acorda un premiu instant, constdnd intr-o vestd
personalizati cu logo-ul Ciucag.
)

i)

Prag 1 - Pentru a2a comandd ficuti in perioada de desfigurare a campaniei ( de SHL pe On
trade si 9,6HL in Off trade), se va acorda un premiu instant, const6nd intr-un set de mobilier format
din: o mas5, o umbreli 9i patru scaune,
Prag 2 -Agenlii economici care se califici pentru pragul 1 pot cAgtiga unul dintre cele 8 televizoare
personalizate cu logo-ul Ciucag (dintre judetele enumerate la secliunea 3), in cazul in care vor
avea cele mai mari comenzi din judetul siu.
(3) Premiile de la pragurile 0, 1, 2 se vor acorda participantilor de citre reprezentantii companiei S.C.
URSUS BREWERIES S.A. pe baza facturilor fiscale trimise cdtre SC MEDIA SCOPE SRL, care

indeplinesc criteriile de la secliunea 6 art.(2), p6ni pe data de 15.05.2013, trimise la adresa
men(ionati mai sus, prin servicii de curierat.
Verificarea facturilor fiscale va fi ficutd de o companie independentd care va trimite citre S.C.

URSUS

S S.A. numai informaliile privind valoarea totald a achiziliilor companiilor care
'emii. Compania independente S.C. MEDIA SCOPE S.R.L. va verifica daci
iriesc criteriile de participare, pentru a putea ridica premiile.

au
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EMIILE

I ECONOMtct

oferite in prezenta campanie sunt urmatoarele:

Valoarea
Nume premii

Tip premii

Numir premii

Vesti

Premii nstant
Premii nstant
Premii nstant

600
200

individuali
(RON, TVA

inclus)

Valoarea totali a
premiilor (RON,
TVA inclus)

61.38
426,32
1.396.74

36.828
85.264
8
11.173.92
Total:
808
133.265.92
(2) Valoarea comerciali bruti a premiilor oferite in cadrul Campaniei este 133.265,92 RON, cu TVA.
Mobilier
Televizor

(3) Premiile se acordi conform conditiilor descrise in secliunea

6.

(4) Premiile se vor acorda in limita stocului disponibil gi in ordinea prezentirii participantiilor conform
conditiilor descrise la sec[iunea 6.
(5) Participanlilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte
suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfigurare a Campaniei (costul de
achizi[ionare a produselor participante).
(6) Nu se poate acorda contravaloarea in bani a premiilor cAgtigate in cadrul prezentei Campanii,
respectiv nu se pot schimba premiile oferite in cadrul prezentei Campanii.
(7) Premiile din imaginile folosite
prezentare.

pe materialele de promovare a Campaniei sunt cu titlu

de

SECTIUNEA 8. RESPONSABILITATE

(1) Organizatorul nu igi asumi responsabilitatea gi nu va fi numit parte in cazurile referitoare la dreptul
de proprietate asupra premiilor. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor
influenta principiul conform ciruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care
respecti prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiilor de citre
cdgtigitor, Organizatorul este eliberat de orice obliga[ie fald de Participantul cdgtigitor.
(2) in cazul in care Organizatorul constati cd un cdgtigitor nu a indeplinit gi /sau nu a respectat
conditiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul igi rezervd dreptul de a
su
d drepturile gi beneficiile ce revin cSgtigdtorului, firi ca Organizatorul si
da
ubire sau plati respectivului cAgtigdtor. in cazul in care Organizatorul
co
ua[ii dupi ce premiul a fost deja acordat, respectivul cdgtigitor va restitui
Organizatorului valoarea premiului 9i cheltuielile aferente suportate d'e Organizitol in legaturd cu
aceasta. Organizatorul nu are nicio obliga{ie de a intreline corespondenla cu solicitinlii unor
revendiciri necAgtigitoare ce apar ulterior acordirii efective a premiilor oferite in cadrul acestei
Campanii.

(3) Organizatorul nu igi asumi responsabilitatea pentru calitatea sau viciile ascunse ale premiilor
acordate in aceastd Campanie. Producdtorul fiecirui obiect oferit ca premiu in cadrui acestei
Campanii va remedia orice defect in termenii gi condiliile stipulate in certificatele de garanlie.
(4) Organizatorul este indreptSlit

si

ia toate misurile necesare

in cazde tentativi de fraudi. abuz

sau

orice alte tentative care ar putea afecta imaginea
influenlare a rezultatelor concursului va avea ca
sunt identificate persoane care au influenlat
Organizatorul are dreptul de a cere urmdrirea
dovezilor existente.

(5) in cazul in care un cigtigitor se afli in imposibili
poate face citre o persoand imputernicitd de
autentificate de un Notar Public. Aceastd pro
cdgtigitorului sd semneze inclusiv declaralia prin care Organizatorul este exonerat de orice
rispundere care ar putea decurge din acordarea oficiald a premiului cdtre persoana imputerniciti
in acest sens, precum gi de plata oriciror despigubiri sau solulionarea oriciror reclamalii legate
de acesta.
SECTIUNEA 9. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

(1) S.C. URSUS BREWERIES S.A. prelucreazi date cu caracter personal, in conformitate cu Legea
nr. 67712001 pentru proteclia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 9i
libera circulatie a acestor date, in calitate de operator date cu caracter personal, inregistrat la
Autoritatea Nalionali de Supraveghere a Prelucririi Datelor cu Caracter Personal, in baza
notificdrii nr. 5865.

(2) Toate datele personale primite in cadrul acestei Campanii devin proprietatea Organizatorului.
Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvdluite cdtre te(i cu
exceplia cazurilor in care Organizatorul trebuie si respecte obliga{iile impuse de legislalia in
vigoare. Datele persoaneijuridice, precum si datele corespunzitoare angajatului cu codul numeric
personal, precum 9i Seria Bl/Cl vor fi colectate doar in cazul cAgtigitorilor unor premii cu valoare
care depdgegte 600 RON, conform obligaliei impuse de Codul Fiscal de completare a Declaraliei
205 - Declaralia informativi privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de relinere la sursi, pe
beneficiari de venit, cuprinsi in Ordinul 201712006 publicat in Monitorul Oficial nr. 56 din
20.01.2006. Numele 9i prenumele cAgtigitorilor/ numele companiei 9i premiile cOgtigate in cadrul
Campaniei vor fi publicate conform obligaliilor impuse de Ordonanla de Guvern nr. 99/2000 privind
comercializarea produselor gi serviciilor de piatd, aga cum a fost ulterior modificati prin Legea nr.
21112008, pe site-ul www.bereciucas.ro, in termen de 10 zile lucritoare de la data validirii
c6gtigitorilor.
(3) Organizatorul le poate solicita Participanlilor cAgtigitori acordul pentru a utiliza in mod gratuit, in
diverse materiale tipirite, audio 9i video, numele, prenumele, localitatea de regedinli gi imaginea
lor. CAgtigitorii nu vor fi obligali si igi exprime acest acord, acest lucru rimAnAnd la libera lor
alegere. in cazul in care cAgtigitorii vor dori sd igi exprime acordul in acest sens, acest lucru va fi
consemnat printr-o declara{ie scrisi semnati de acegtia.

(4) Prin simpla participare la Campanie, Participanlii igi dau acordul expres gi neechivoc ca datele lor
personale comunicate Organizatorului si intre in baza de date a Organizatorului, in vederea
validirii, atribuirii premiilor 9i indeplinirii obligaliilor fiscale ale organizatorilor de promolii.
(5) Organizatorul gi Agenlia garanteazd confidenlialitatea datelor personale ale tuturor Participanlilor.
Participantul la Campanie, in calitate de persoand vizatd, are, conform Legii 67712001,
urmitoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la
interven{ie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii
individuale (art. 17) 9i dreptul de a se adresa justiliei (art. 18).
(6) Participantii au dreptul de a obline de la Organizator, la cerere gi in mod gratuit confirmarea
faptului cd datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acegta gi au, de asemenea, dreptul
de a se opune in orice moment, din motive intemeiate gi legitime legate de situalia lor particulari,
ci datele care ii vizeazd sd facd obiectul unei prelucriri, cu exceplia cazurilor in care existi
dispozilii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisi adresati

sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii
rea exercitirii acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere
semnati cdtre S.C. URSUS BREWERIES S.A., cu sediul in Calea Victoriei nr.
1, Bucuregti, Rom6nia.

677t2001
scnsa,
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IMPOZITE

nu este rispunzdtor de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare legate de

(1)

-

conform prevederilor cuprinse in Titlul lll lmpozitul pe venit din Codul Fiscal, pentru veniturile
ob{inute din Campanie, impozit pe care Organizatorul se obligi s6-l retind gi s5-l achite conform
legislaliei aplicabile.
SECTIUNEA 11. INCETAREA CAMPANIEI

inceta numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie fo(i
majord*, inclusiv in cazul imposibilitilii Organizatorului, din motive independente de voinla sa, de a

(1) Prezenla Campanie poate

o continua.
*Fo(a Majord, conveniti ca fiind evenimentul imprevizibil gi de neinliturat, petrecut dupi intrarea
in vigoare a prezentului Regulament Oficial gi care impiedicd partea sau pirtile si-giindeplineasci
obligaliile contractuale, exonereazd de rispundere partea pe care o invoci, pe durata de existenli
cazului de Fo(i MajorS, confirmat de Camera de Comert gi lndustrie a RomAniei.

(2) Daci o situalie de

fo(i

majori, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente

de voinla sa, impiedici sau intArzie total sau pa(ial executarea Regulamentului Oficial

gi

continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de rispunderea privind indeplinirea
obligaliilor sale pentru perioada in care aceastd indeplinire va fi impiedicati sau intaziatS,
conform arl.1Q82 gi 1083 Codul Civil. in cazul in care invoci fo(d majori, Organizatorul este
obligat si comunice existenla acesteia participanililor la Campanie, in termen de 5 (cinci) zile
lucritoare de la aparilia cazului de fo(i majord.
SECTIUNEA 12. LITIGII

apirute intre Organizator gi Participanlii la prezenta Campanie se vor rezolva pe
cale amiabili sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibili, litigiile vor fi solutionate de instanlele
judecitoregti competente din RomAnia.

(1) Eventualele litigii

(2) Eventualele reclamalii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmitoarea adresi:
S.C. Mediascope S.R.L., Str. Aurel Vlaicu nr. 93, Bucuregti, Rominia, in termen de maxim 2 (doui)
siptdmAni de la data publicdrii listei cigtigStorilor. Dupd aceasti dati, Organizatorul nu va mai lua

in considera{ie nicio contestalie.
SECTIUNEA

1

3. REGULAMENTUL OFICIAL

Prin participarea la aceasti Campanie, participanlii sunt de acord si respecte gi sd se conformeze
tuturor prevederilor, termenilor gi conditiilor prezentului Regulament Oficial. Regulamentul de
participare/desfdgurare al campaniei promolionale este disponibil, in mod gratuit, oricirui solicitant
printr-o solicitare scrisd citre S.C. URSUS BREWERIES S.A., cu sediul in Calea Victoriei nr. 145.
sector 1, et. 4-5, Bucuregti, RomAnia, pe site-ulwww.bereciucas.ro.
Orice modificare a regulilor de participare la Campanie, a modului de desfSgurare a acesteia, a
perioadei valabilitdlii acesteia, vor fi anuntate public de cdtre Organizator cu cel pulin 24 de ore
inainte de intrarea in vigoare a modificirilor, anunful va fi ficut in locatia participanti la promotie gi
pe site-ul www. bereciucas. ro.
Prezentul Regulament Oficial a fost redactat cu
nr. 99/2000 privind comercializarea produselor gi servicii lor

nr. 603 din 31.08.2007 9i a fost semnat
autentificirii de cStre Notarul Public.

in

3

rilor Ordonantei de Guvern
, republicati in Monitorul Oficial
originale, astdzi 0510212013 data

