Regulament Tombolă
Activitati sportive in pandemie
Art 1. Organizator promoție

(1) Organizatorul tombolei SC ACVATIC BEBE CLUB SRL , cu sediul central în Strada Delea Noua , nr 15, sector 3,
București, România, având număr de ordine la Registrul Comerţului J40/11799/2012, Cod de Înregistrare Fiscală
RO 30782146 , reprezentată prin DUMITRU CARMEN CRISTINA , în calitate de Director General.
(2) Participanții la promoția organizată de ACVATIC BEBE CLUB sunt obligați să respecte termenele și condițiile
prezentului Regulamentul Oficial, potrivit celor menționate mai jos.
(3) Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România, fiind disponibil
oricărui solicitant pe întreaga durată a campaniei, accesând site-ul WWW.ACVATICBEBECLUB.RO
(4) Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de
modificări să intre în vigoare numai după ce anunțul prealabil de prezentare a acestor modificări a fost publicat pe
site-ul WWW.ACVATICBEBECLUB.RO, cu cel puțin 24 de ore înainte.
Art 2. Perioada tombolei

Tombola va fi organizată și desfășurată în perioada 27.10.2020-03.11.2020 pentru toți cei parintii care au copii cu
varsta intre 4 luni-6 ani si doresc sa beneficieze alaturi de ei de unul din premiile tombolei. Câștigătorul celor 4
sedinte de educatie acvatica cu instructor individual ,va putea beneficia de acestea în baza prezentarii avizelor
medicale solicitate de club, a unei programari realizate in prealabil de parinte si a disponibilitatii din grila de
programari.
Rezultatul tombolei să fie afișat pe WWW.ACVATICBEBECLUB.RO, precum si pe pagina de Facebook ACVATIC BEBE
CLUB, în data de 04.11.2020, pana in ora 12.
Art 3. Drept de participare

La tombola au dreptul să participe toți cei parintii care au copii cu varsta intre 4 luni-6 ani si doresc sa beneficieze
alaturi de ei de unul din premiile tombolei. Câștigătorul celor 4 sedinte de educatie acvatica cu instructor individual
,va putea beneficia de acestea în baza prezentarii avizelor medicale solicitate de club, a unei programari realizate
in prealabil de parinte si a disponibilitatii din grila de programari. .
Participarea la această promoție implică acceptarea prevederilor prezentului regulament și a regulamentului de
inscriere în cadrul clubului, pentru părintele ce va câștiga cele 4 ședințe de educatie acvatica.
Art 4. Mecanismul de desfășurare

(1) Pentru a participa la tombla, cei interesati trebuie să răspundă la toate întrebările din chestionarul realizat de

clubul organizator și sa ofere informațiile de contact veridice.
(2) Participanții sunt direct responsabili pentru corectitudinea și autenticitatea inceplinirii mentiunilor de la pct
4.1, orice eroare în acest sens atrăgând imposibilitatea de a participa la tombola.
(3) Toate persoanele care îndeplinesc cumulativ condițiile stipulate în art. 4.1 și art. 4.2 pot fi fi înscriși în tombola
iar tragere la sorți a castigatorului va avea loc doar daca exista un minim de 100 inscrisi.
(4) Parintele castigator, al pachetului de 4 sedinte de educatie acvatica pentru copilul sau, va beneficia de
valabilitatea celor 4 sedinte incluse in pachet in termen de 4 săptămâni de la realizarea primei ședințe. Sedintele
sunt necesare a se efectua pana la finalul anului în curs.
(5) Părinții câștigători a câte unui exemplar din cartea Nu mi-e frica de apa vor trebui sa ofere pe lângă informațiile
de contact și adresa inde doresc sa primeasca un exemplar din carte prin courier. Taxele de courie vor fi suportate
de clubul organizator.

Art 5. Tragerea la sorți

(1) Tragerea la sorți se va efectua electronic în data de 04.11.2020, daca se va ajunge la un numar de minim 100
inscrisi si castigatorii vor fi anuntati in aceeasi zi, pana in ora 12, pe pagina de facebook a clubului organizator.
(2) Tragerea la sorți electronică presupune folosirea unui program cu distribuție aleatorie care va selecta
câștigătorii dintr-o baza de date ce cuprinde toate numele participantilor validati de receptia clubului ca eligibili in
urma inceplinirii conditiilor de participare.
(3) Pentru tragerea la sorți se va utiliza sistemul electonic de tragere la sorți: http://www.random.org/.
(4) La tragerea la sorti se vor extrage: 1 câștigător și 2 rezerve pentru fiecare premiu. Se va apela la rezerve in cazul
în care, din motive independente de voința Organizatorului, acesta nu poate lua legătura cu Participantul extras
câștigător în termenul stabilit în prezentul Regulament, participantul nu este validat din cauza nerespectării
prevederilor prezentului Regulament Oficial al Campaniei, se afla în imposibilitatea de a beneficia de premiu sau a
fost descalificat. Se va apela la rezerve în ordinea în care acestea au fost extrase.
(5) Organizatorul se obligă să contacteze câștigătorul în termen de maxim 3 (trei) zile lucrătoare de la data tragerii
la sorți, pe e-mail și/sau prin mijloace telefonice, pentru anunțarea premiului câștigat și a modalității de intrare în
posesia premiului. În cazul în care în termen de 3 (trei) zile lucrătoare nu se primește confirmarea de la câștigător
sau câștigătorul nu dovedește îndeplinirea condițiilor de la art. 4 alin. (1), prin documente sau anunță ca nu poate
beneficia de premiu, premiul va fi acordat persoanei imediat următoare de pe lista de rezerve, în ordinea tragerii
la sorți, câștigătorul inițial pierzând orice drept de a invoca pretenții în legătură cu premiul. Fiecare rezervă va avea
la dispoziție un termen de 3 zile lucrătoare pentru a confirma primirea mesajului și a face dovada îndeplinirii
condițiilor de validare a premiului.
(5) Dreptul asupra premiului nu poate fi transferat unui alte persoane fizice sau juridice.
Art 6. Premii

La tombola va fi oferit către un părinte un pachet continand 4 sedinte de educatie acvatica cu instructor individual
(in valoare medie de 900 lei) valabile in perioada 04.11.2020 -30.12.2020 și câte 3 exemplare din cartea clubului
Nu mi-e frica de apa , către 3 alți părinți.
Câștigătorii premiilor oferite în cadrul tombolei nu au posibilitatea de a solicita schimbarea cu alte bunuri și/sau
servicii, si nici să solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiului. Câștigătorul nu va putea ceda sau
transfera către alte persoane premiul primit, acesta fiind strict personal.
(4) În cazul în care sunt identificate persoane care au influențat sau facilitat câștigarea de premii necuvenite,
Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanța a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.
(5) Numele Castigatorilor vor fi anuntate pe WWW.ACVATICBEBECLUB.RO , precum si pe pagina de Facebook
ACVATIC BEBE CLUB, în data de 04.11.2020, pana in ora 12.

Art 7. Protectia datelor personale
SC ACVATIC BEBE CLUB SRL- înregistrată în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub
nrJ40/11799/2012 - se obligă de asemenea să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date în ceea ce
privește prelucrarea datelor personale colectate pe perioada Promoției. Ca atare, Organizatorul se angajează să

păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților la prezenta Campanie și să le utilizeze conform
prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare. Participanții la Campanie au, conform Legii 677/2001,
următoarele drepturi:
•
•
•
•
•
•

dreptul la informare (art.12),
dreptul de acces la date (art.13),
dreptul de intervenție asupra datelor (art.14),
dreptul de opoziție (art. 15),
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) și
dreptul de a se adresa justiției (art.18).

Dacă unul dintre participanți nu dorește ca datele sale personale să fie folosite în scopurile menționate mai sus
sau dacă vrea să corecteze sau să modifice informațiile oferite, va face o cerere scrisă în acest sens, datată,
semnată și trimisă la adresa: CONTACT@ACVATICBEBECLUB.RO
Art 8. Regulamentul campaniei

(1) Regulamentul tombolei este disponibil gratuit pe portalul WWW.ACVATICBEBECLUB.RO/PROMOTII. Informații
despre acesta se pot solicita și la numărul de telefon : 0742.745.367 sau prin e-mail:
CONTACT@ACVATICBEBECLUB.RO .
Art 9. Litigii

(1) Eventualele litigii apărute între ACVATIC BEBE CLUB și participanții la tombola se vor rezolva pe cale amiabila
sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente din
municipiul București.
Art 10. Anularea tombolei

Anularea sau întreruperea tombolei poate surveni în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră,
inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința acestuia, de a continua tombola
printr-o decizie unilaterală a Organizatorului sau a inscrierii unui numar mai mic de 10 participanti eligibili.
Art 11. Cazuri de neacordare a premiilor

(1) Decizia de neacordare a unui premiu se va lua în mod automat în cazul în care un Câștigător a fost Descalificat
sau Invalidat.
(2) Invalidarea se produce în momentul în care Câștigătorul premiului nu poate fi contactat.
Art 12. Taxe si impozite aferente

(1) Organizatorul se obligă să plătească impozitul pe venituri din premii, obținute de către câștigător în
conformitate cu prevederile Codului Fiscal și modificările aduse acestuia la capitolul „Venituri din premii și din
jocuri de noroc”. Organizatorul nu este răspunzător pentru plata altor taxe, impozite sau a altor obligații financiare
aferente legate de premiile oferite, acestea cazând exclusiv în sarcina persoanei câștigătoare.
Art 13. Diverse

(1) Prin participarea la tombola participanții sunt de acord cu prevederile prezentului regulament.
(2) Prezenta tombolă organizată de ACVATIC BEBE CLUB poate fi întreruptă sau poate înceta doar în cazul apariției
unui eveniment ce constituie forța majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive

independente de voința sa, de a continua desfășurarea acestei tombole. Întreruperea sau încetarea acestei
campanii se va comunica clienților prin publicare pe site-ul oficial WWW.ACVATICBEBECLUB.RO
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