
Regulamentul oficial al Acvatic Bebe Club pentru promoția 

 ABC Family 

 

I.Organizator 

I.1. Organizatorul promoției este Acvatic Bebe 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 fiscală 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 

educaţie acvatică beneficiind de: 

 5% reducere pentru orice abonament încheiat începand cu al doilea copil; 

 Acest discount este valabil pentru părinţii minorilor care au/nu au mai 

beneficiat prin intermediul unui abonament de servicii de educatie acvatica 

in cadrul clubului organizator; 

 Promoţia se poate cumula cu alte reduceri compatibile în limita unui 

discount maxim de 20%. 

 

II. Durata promoției 

II.1. Nelimitată 

 

III. Drept de participare 

III.1 La prezenta promoție pot participa toți cei care îndeplinesc simultan 

următoarele condiții:  

 deţin/nu au deținut un abonament la Acvatic Bebe Club 

 sunt parinţi a minim doi copii şi încheie cate un abonament pentru fiecare 

dintre ei. 

 discountul cumulat cu alte oferte să fie de maxim 20%. 

III. 2. Nu au dreptul de a participa la această promoție: angajații Acvatic Bebe Club, 

angajații colaboratorilor (cu care există relații contractuale) precum şi rudele până 

la gradul doi inclusiv sau afinii (soț/soție) tuturor celor mentionați anterior. 

 



IV. Descrierea reducerilor / gratuităților 

Reducerea acordată în cadrul promoției ABC Family va fi urmatoarea : 

 5% reducere pentru orice abonament de educaţie acvatică începând cu cel de-al 

doilea copil din cadrul aceleiaşi familii, înregistrat la clubul Organizatorului cu 

abonament activ. 

V. Informarea participanților conform Legii nr.677/2001 

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

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

site-ul www.acvaticbebeclub.ro și prin newsletter-ul Acvatic Bebe 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 datele lor 

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 exclusiv pentru 

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

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

prelucrarea datelor cu caracter personal. 

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

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

semnată, adresată Acvatic Bebe 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 vizează să fie prelucrate în scop de marketing 

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

 

VI. Modalitatea de desfășurare  pentru participanții la promoția Ambasador 

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

menţionați la art. III.1. 

 

VII. Dispoziții finale 

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



cererea scrisă, expresă și motivată care va fi soluționată în termen de 48 de ore. 

VII.2. Prin înscrierea la campania promoțională Ambasador, participanţii sunt de 

acord cu prevederile prezentului Regulament. 

VII.3. Prin participarea la promoție, cei înscriși sunt de acord ca datele lor 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 Acvatic Bebe Club– recepția, organizatorul se 

obligă să actualizeze, să șteargă și să-i informeze pe participanți despre datele lor 

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 grijă selectați. 

VII.4. Regulamentul de participare/desfășurare a campaniei promoționale este 

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

www.acvaticbebeclub.ro și prin newsletter-ul Acvatic Bebe Club. 

VII.5. Organizatorul își rezervă dreptul să modifice prezentul regulament sau 

anexele sale pe durata Campaniei, urmand ca aceste modificări să intre in vigoare 

numai dupa publicarea prealabilă a acestora, pe pagina de internet mai sus 

mentionată. 

VII.6. Organizatorul este îndreptăţit sa ia toate măsurile necesare în caz de tentativă 

de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea 

sau costurile acestei Campanii. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modera şi 

şterge orice comentariu, postare sau mesaj care conţine limbaj licenţios. 

VII.7. În cazul unor litigii apărute între Organizator şi Participanţii la Campanie 

acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor 

pe cale amiabila, parţile implicate vor putea înainta litigiul spre soluţionare 

instanţelor judecătoreşti române competente material şi teritorial conform legii în 

vigoare la apariţia litigiului. 

VII.8. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele erori de ordin 

tehnic care ţin de echipamentele Participanţilor: conexiunea slabă la internet, 

probleme ale browserului, probleme ale furnizorului de internet,  etc. 

 

Acvatic Bebe Club   

Reprezentată prin, 

Carmen Dumitru 

Administrator 

 

http://www.acvaticbebeclub.ro/

