
Regulamentul oficial al promoției AcvaticBebe Clubpentru 

Fidelitatea se rasplateste la ABC 

I.Organizator 

I.1. Organizatorul promoțieieste AcvaticBebe Club S.R.L. societate română, cu sediul 

în București, Str. Delea Nouă, nr. 15, Sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului 

sub nr.J40/11799/12.10.2012, cod de identificare fiscal RO 30782146, reprezentată 

legal prin doamna Carmen Dumitru în calitate de Adminstrator. 

Scopul prezentei promoții este acela de a atrage NOI clienți la Acvatic Bebe Club 

(denumit in cele ce urmează ”Organizator”), care să achiziționeze abonamente de 

educatie acvatica beneficiind de: 

 5% reducere pentru orice abonament încheiat, cu o vechime de minim 12 

luni si cu un numar de minim 48 (in cazul abonamentelor cu o singura 

intrare), respectiv 96 sedinte finalizate (in cazul abonamentelor cu 2 

intrari pe saptamana); 

 10% reducere pentru orice abonament încheiat, cu o vechime de minim 24 

luni si cu un numar de minim 96 (in cazul abonamentelor cu o singura 

intrare), respectiv 192 sedinte finalizate (in cazul abonamentelor cu 2 

intrari pe saptamana); 

 Discountul se aplica la fiecare abonament incheiat dupa atingerea vechimii 

necesare cu conditia sa nu existe intarzieri de plata sau depasirea 

numarului de sedinte recuperabile conform contract, situatie in care 

organizatorul poate decide neacordarea reducerii; 

 Promotia se poate cumuli cu alte reduceri compatibile in limita unui 

discount maxim de 20%. 

 

II. Durata promoției 

II. Nelimitat. 

III. Drept de participare 

La prezenta promoție pot participa toți cei care îndeplinesc simultan  : 

-au deținut sau dețin un abonament la AcvaticBebe Club; 

-au avut continuitate de minim 12 luni, respective 24 de luni; 

IV. Descrierea reducerilor / gratuităților 

Reducereaacordataîncadrulpromoțieiva fi urmatoarele : 



 5% reducere pentru orice abonament încheiat, cu o vechime de minim 12 

luni si cu un numar de minim 48 (in cazul abonamentelor cu o singura 

intrare), respectiv 96 sedinte finalizate (in cazul abonamentelor cu 2 

intrari pe saptamana); 

 10% reducere pentru orice abonamentîncheiat,cu o vechime de minim 24 

luni si cu un numar de minim 96 (in cazul abonamentelor cu o singura 

intrare), respectiv 192 sedinte finalizate (in cazul abonamentelor cu 2 

intrari pe saptamana); 

V. Informareaparticipanților conform Legii nr.677/2001 

V.1.Prezentul Regulament este la dispoziția oricărei personae sau autorități 

interesate, putând fi consultat gratuit la recepția de la sediul AcvaticBebe Club, pe 

site-ul www.acvaticbebeclub.ro și în newsletter-ul AcvaticBebe Club. 

V.2.Participarea la Campania promoțională implică obligativitatea respectării 

prevederilor prezentului Regulament. 

V.3.Prin participarea la prezenta promoție, participanții sunt de acord ca datelelor 

de identificare să intre în baza de date Acvatic Bebe Club, având sediul social în 

Delea Nouă, numărul 15, Sector 3, acestea putând fi folosite exclusive pentru 

activitățile de marketing desfășurate de societate și partenerii săi, cu respectarea 

dispozițiilor legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal. 

V.4. Conform prevederilor Legii nr.677/2001, participanții au acces gratuit la datele 

personale colectate sau prelucrate de Organizator, printr-o cerere scrisă, datată şi 

semnată, adresată AcvaticBebe Club, la adresa Delea Nouă, nr. 15, Sector 3. 

Participanții au, de asemenea, dreptul de intervenție asupra datelor personale 

putând, după caz, solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a 

căror prelucrare nu este conformă Legii nr. 677/2001, în special a datelor 

incomplete sau inexacte. În condițiile de mai sus participanții pot, totodată, solicita 

transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, 

având dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime 

legate de situația particulară, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei 

prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. De 

asemenea, participanții au dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și 

fără nicio justificare, ca datele care îi vizeazăsă fie prelucrate în scop de marketing 

direct, sau să fie dezvaluite unor terți într-un asemenea scop. 

VI. Modalitatea de desfășurare pentru participanții la promoția Acvatic Bebe 



Club 

VI.1.Vor avea dreptul de a participa la Campania Promoțională toți clienții 

mentionați la art.III.1. 

VII. Dispoziții finale 

VII. 1.Orice contestație va fi depusă la recepția Acvatic Bebe Club. 

Cererea scrisă, expresă și motivată în vederea sesizării Organizatorului cu privire la 

nerespectarea Regulamentului trebuie depusă în termen de 24 de ore de la data 

constatării neregulii, orice sesizare în acest sens depusă dupa trecerea termenului 

de mai sus fiind considerata nulă de drept și neavenită. Contestațiile vor fi 

soluționate în termen de 48 de ore. 

VII. 2.Prin înscrierea la campania promoțională Acvatic Bebe Club, participanţii sunt 

de acord cu prevederile prezentului Regulament. 

VII. 3.Prin participarea la promoție, cei înscriși sunt de acord ca datelelor să fie 

prelucrate și să intre în baza de date a Acvatic Bebe Club S.R.L. La cererea scrisă a 

acestora, adresată la punctul de lucru AcvaticBebe Club– recepția, organizatorul se 

obliga să actualizeze, să șteargă și să-i înformeze pe participanți despre datelelor 

personale prelucrate. De asemenea participanții sunt de acord să primească 

informații, obiecte promoționale și/sau produse gratuite, prin poștă, telefon, e-mail, 

SMS sau alte mijloace de comunicare de la Acvatic Bebe Club și de la partenerii săi 

cu grija selectați. 

VII. 4.În cazul în care organizarea campaniei promoționale este împiedicată de 

evenimente de forță majoră, Organizatorul își rezervă dreptul de a decide, după caz, 

încheierea, prelungirea sau amânarea campaniei promoționale. 

VII. 5.Regulamentul de participare/desfășurare a campaniei promoționale este 

disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, în incinta Acvatic Bebe Club și pe site-ul 

Acvatic Bebe Club. 

VII. 6.Organizatorul își rezervă dreptul să modifice prezentul regulament sau 

anexele sale prin act adițional de câte ori este necesar, cu informarea 

corespunzătoare a celor interesați și/sau a publicării actului adițional în incinta 

Acvatic Bebe Club. 

 

Acvatic Bebe Club 

Reprezentată prin, 



Carmen Dumitru 

Administrator 

 

 


