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REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 

“Sarbatorim toti prietenii chiar daca #STAMACASA” 

 
 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 
 

1.1. Campania “#SarbatorimTotiPrietenii chiar daca #STAMACASA (“Campania”) este organizata - de catre Ursus Breweries (denumita in continuare 
"Organizatorul"), o societate comerciala din Romania, cu sediul cu sediul in Soseaua Pipera nr. 43, Floreasca Park, Corp A, etaj 2, Sector 2, 014254, 
Bucuresti, Romania, inregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/20456/2005, cod unic de inregistrare RO 199095, inregistrată la Autoritatea Nationala 
De Supraveghere a Prelucrarii Datelor Cu Caracter Personal cu numarul 5865.  

1.2. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament oficial al Campaniei (“Regulamentul Oficial” sau 
“Regulamentul”), care este disponibil public si gratuit pe momente.cool sau (iii) pe baza unei solicitari scrise  in atentia Organizatorului, la sediul social 
mai sus indicat. 

  
1.3. Derularea,coordonarea Campaniei si gestionarea bazei de date aferente derularii Campaniei vor fi realizate  de catre  S.C. Kubis Interactive S.R.L., 
cu sediul in Bucuresti,  Str. Olari nr. 11, sector 2, inmatriculata la Registrul  Comertului sub nr. J40/10875/2008, avand C.U.I. RO24083160,  numita in cele 
ce urmeaza “Agentia”. 

1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta/intrerupe/prelungi 
Campania, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor/publicului cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice 
modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate catre public prin actualizarea 
Regulamentului si publicarea Regulamentului, in forma actualizata, pe website-ul momente.cool, cu cel putin 24 ore , inainte ca acestea sa intre in 
vigoare. 

 
SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA CAMPANIEI 

2.1.     Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, online, prin intermediul website-ului momente.cool , in conformitate cu 
prezentul Regulament, in perioada 08 aprilie, ora 19:00:00 –  07 mai 2020 inclusiv, ora 23:00:00 (denumita in continuare “Perioada Campaniei”).  

  

 
SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE 
 
3.1 Pot participa in Campanie persoanele fizice cu varsta de peste 18 ani, impliniti la data inceperii Campaniei, cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, 

in Romania, care indeplinesc conditiile prevazute la art. 4.1 (in continuare “Participantii”). 
 

 
SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI 
 
Definitii Termeni: 
Participant = persoana fizica care se inscrie in Campanie conform mecanismului descris mai jos. 
Participant – invitat = persoana fizica, care este invitata de catre Participant conform mecansimului de mai jos. 
Sarbatorit – persoana fizica pentru care participantul si/sau participantii – invitati fac o urare. 
 
Prin intermediul acestei Campaniei, Organizatorul le ofera participantilor posibilitatea de a crea urari pentru prietenii lor a caror zi de nastere este in 
perioada Campaniei, urare ce va putea fi trimisa de catre participant sarbatoritului, iar in cazul in care este selectata de Organizator in urma procesului 
de jurizare, sa fie difuzata pe canalele TV nationale. 
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4.1 Inscrierea in campanie 
Pentru a putea trimite o urare unui prieten, un participant trebuie sa indeplineasca conditiile mentionate in art. 3 si sa parcurga urmatorii pasi, primul 
pas ce presupune completarea formularului si pasul al doilea incarcarea video-ului. 
PASUL 1. 

 Sa acceseze sectiunea Sarbatorim toti prietenii chiar daca #STAMACASA de pe site-ul momente.cool, in perioada Campaniei   

 Sa completeze formularul corect si integral cu urmatoarele date: 
- Numele si prenumele sau  
- Adresa de mail 
- Prenumele sarbatoritului 
- Sa selecteze data de nastere* a sarbatoritului.  

       *Sarbatoritul trebuie sa fie nascut in perioada 9 aprilie – 7 mai si trebuie sa fie major  
                                              -   Facultativ sa selecteze una din cele 4 persoane publice din lista predefinita  
                                              -   Sa bifeze ca a luat la cunostinta Regulamentul Campaniei Ursus „Sarbatorim Toți Prietenii chiar dacă #StămAcasă”  
                                              -   Sa bifeze confirmarea varstei de cel putin 18 ani. 
 
 
 
PASUL 2.  

 Participantul trebuie sa incarce primul video-ul pentru a putea sa i se genereze link-ul de distribuit catre participantii-invitati. Atat participantul 
cat si participantii-invitati de catre acesta au la dispozitie 8 ore sa incarce propriul video ce va contine urarea pe care vor sa o trimita 
sarbatoritului, din momentul in care participantul finalizeaza completarea formularului din primul pas si apasa pe butonul de trimitere. 
 
Pentru inscrierile efectuate intre orele 23:00 si 7:00, atat participantul cat si participantii-invitati de catre acesta au la dispozitie 16 ore sa incarce 
propriul video ce va contine urarea pe care vor sa o trimita sarbatoritului, din momentul in care participantul finalizeaza completarea 
formularului din primul pas si apasa pe butonul de trimitere. 
 
In momentul in care participantul incarca video-ul trebuie sa-si exprime acordul: 

 Confirm ca eu sunt singura persoana din inregistrarea video 
- Facultativ sa-si exprime acordul, exprimat sub forma de BIFA, de a i se posta video-ul incarcat pe canalele oficiale URSUS de Social Media, 

Facebook si Instagram, in cazul in care Organizatorul decide folosirea acestora. Acest consimtamant fiind optional, nu influenteaza in niciun fel 
participarea la Campanie. 

- Facultativ sa-si exprime acordul, exprimat sub forma de BIFA, de a i se difuza video-ul incarcat sa fie prelucrat  si difuzat pe canalele TV. Acest 
consimtamant fiind optional, nu influenteaza in niciun fel participarea la Campanie. 
In cazul situatiei de castig, Participantul va primi pe adresa de e-mail datele complete de difuzare: canalul TV, data si ora de difuzare. 
 
Dupa finalizarea inscrierii, participantul are posibilitatea de a distribui urarea facuta cu alti prieteni (participanti-invitati), oferindu-le 
posibilitatea de a participa si ei la video-ul de urare pentru sarbatorit. Astfel, Link-ul video-ului va putea fi distribuit prin Facebook, Whatsapp 
sau manual prin copiere, iar participantii-invitati pot incarca individual propriile videoclipuri pentru sarbatorit. 
 
 
Participantul poate invita maxim 3 prieteni (participanti-invitati).  
 
Pentru ca un participant-invitat sa adauge urarea sa, trebuie sa parcurga urmatorii pasi: 
- Sa acceseze link-ul primit si sa incarce video-ul ce contine urarea 
- In momentul in care participantul incarca video-ul trebuie sa bifeze urmatoarele: 

- Am luat la cunoștință regulamentul campaniei Ursus „Sarbatorim toți prietenii chiar dacă #StămAcasă”, inclusiv Anexa 1 
privind prelucrarea datelor cu caracter personal. 

- Confirm că eu sunt singura persoană din înregistrarea video. 
- Facultativ sa-si exprime acordul, exprimat sub forma de BIFA, de a i se posta video-ul incarcat pe canalele oficiale URSUS de 

Social Media, Facebook si Instagram, in cazul in care Organizatorul decide folosirea acestora. Acest consimtamant fiind 
optional nu influenteaza in niciun fel participarea la Campanie. 
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- Facultativ sa-si exprime acordul, exprimat sub forma de BIFA, de a i se difuza video-ul incarcat sa fie prelucrat  si difuzat pe 
canalele TV. Acest consimtamant fiind optional nu influenteaza in niciun fel participarea la Campanie. In cazul situatiei de 
castig, Participantul va primi pe adresa de e-mail datele complete de difuzare: canalul TV, data si ora de difuzare. 

 
 
 

Un participant este definit ca fiind unic prin adresa de e-mail precum si imagine. 
Un participant-invitat este definit unic prin imagine. 
In cazul in care participantul si/sau participantii-invitati nu uploadeza video-ul in cele 8 ore din momentul in care participantul completeaza 
formularul (16 ore in cazul in care se inregistreaza in intervalul orar 23:00-7:00), in momentul accesarii link-ului acestia vor fi instiintati ca timpul 
de 8 ore, respectiv 16 ore pentru cazul mai sus mentionat, a expirat. 
 
Prin incarcarea/inscrierea in Campaniei a materialelor, participantii/participantii-invitati declara pe proprie raspundere ca au drepturi depline 
de proprietate asupra acestora si le incarca de buna voie in Campanie. 
 
Toate materialele video incarcate trebuie sa respecte urmatoarele cerinte pentru a putea fi acceptate in campanie: 

 sa respecte tema Campaniei – o urare facuta pentru ziua de nastere a unui prieten. 

 Persoana din materialul video sa aiba varsta de peste 18 ani 

 sa nu depaseasca 15 secunde 

 sa fie in format video  

 sa nu includa continut licentios, imoral sau antisocial; 

 sa nu contina detalii defaimatoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare in general sau in mod direct pentru persoane de o anumita rasa, 
etnie, religie, orientare sexuala sau grup socio-economic; 

 sa nu contina amenintari catre nicio terta persoana, loc, afacere sau grup, sa nu lezeze intimitatea, dreptul la viata privata si/sau alte drepturi 
ale niciunei terte persoane, firme sau entitate si sa nu incalce in niciun alt mod legislatia si reglementarile aplicabile; 

 sa nu contina referiri sau imagini cu privire la marci inregistrate sau neinregistrare;  

 sa nu contina aluzii/referiri directe sau indirecte la marci de tigarete sau alcool; 

 activitatea desfasurata in cadrul videoului nu trebuie sa puna in pericol in niciun fel sanatatea participantului; 

 sa nu contina texte, logo-uri sau orice alte materiale care implica drepturi de autor sau care nu apartin participantului; 

 sa nu apara imaginea/vocea unei terte parti in videoclip. 

Dupa finalizarea inscrierii, implicit a incarcarii materialului/materialelor video,  participantul va primi un e-mail prin care i se va aduce la cunostinta 
faptul ca inscrierea sa s-a efectuat cu succes, urmand sa intre in procesul de moderare, iar participantii-invitati vor primi doar un mesaj de confirmare 
in pagina in care au urcat videoclipurile. In cazul in care depaseste timpul de urcare a videoclipului, atat participantul, cat si participantii-invitati vor 
primi un mesaj in care sunt anuntati ca a expirat timpul de urcare a videoclipului. 

 

4.2. Moderarea si jurizarea materialelor incarcate. 

4.2.1. Moderarea 

Toate materialele video incarcate vor trece printr-o etapa de moderare (aprobare), care urmareste verificarea si respectarea termenilor si conditiilor 
mentionate.  

Perioada de aprobare este de maxim 2 zile lucratoare, din momentul primirii email-ului de confirmare. 

In urma procesului de moderare, un participant va primi un email de validare/invalidare a inscrierii. Pentru fiecare participant se vor lua in calcul, in 
momentul moderarii, video-ul urcat de catre el si participantii-invitati de acesta, astfel ca in cazul in care unul din video-urile aferente inscrierii lui nu 
respecta conditiile impuse de regulament, participarea lui va fi invalidata. 
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In cazul in care inscrierea participantului este validata, acesta va primi pe adresa de email un video editat, ce va contine urarea sa impreuna cu un video 
al persoanei publice  alese in faza de inscriere sau un video editat fara  persoana publica aleasa, in cazul in care nu a selectat nimic in PASUL 1.  

In cazul in care inscrierea participantului va fi respinsa, acesta va primi un email prin care va instiintat de acest lucru. Organizatorul Campaniei si Agentia 
nu isi asuma niciun fel de raspundere in cazul in care in videoclipuri apare continut care nu corespunde temei si/sau conditiilor si, de asemenea, au 
libertatea de a invalida fara justificare orice asemenea videoclipuri, in limitele Regulamentului, fara a putea fi trasi la raspundere de acest fapt.   

 

4.2.2 Jurizarea si Validarea castigatorilor 

  In jurizare vor intra toti participanti care au primit mail de validare,  cu video-urile pentru care exista acord de difuzare pe canalele nationale TV, 
aferente unui participant, Organizatorul are dreptul de a le difuza pe canalele nationale TV, drept exprimat de catre participant si participanti invitati 
prin bifa. (ex. Daca unui participant ii sunt asociate 2 video-uri pentru care are acordul, din 3 video-uri incarcate de catre el si inca doi participanti 
invitati – Organizatorul va lua pentru jurizare doar cele doua video-uri cu acord, iar in cazul in care este selectat pe canalele nationale TV va fi difuzat 
doar video-ul format din cele doua urari cu acord.)  

Astfel, pentru fiecare zi a Campaniei, Juriul, format dintr-un reprezentant al Organizatorul impreuna cu doi reprezentanti ai Agentiei, va realiza un 
clasament din toate materialele video incarcate in ziua respectiva, pentru a desemna, pentru fiecare zi a Campaniei, care este video-ul ce va fi difuzat 
la TV.  In procesul de jurizare, membrii juriului vor avea in vedere urmatoarele criterii de jurizare:  

1. Creativitate/Originalitate; puncte de la 1 la 5 (1=deloc creativ, 2= putin creativ, 3=creativ, 4=foarte creativ, 5=extrem de creativ); 
2. Expresivitate; puncte de la 1 la 5 (1=deloc expresiv, 2= putin expresiv, 3=expresiv, 4=foarte expresiv, 5=extrem de expresiv);  

In cazul in care dupa acordarea notelor, vor fi mai multi participanti cu acelasi punctaj, departajarea se va face luand in calcul ordinea cronologica a 
inscrierilor. 

Procesul de jurizare pentru o zi a campaniei va avea loc in maxim 4 zile lucratoare. (ex. Pentru prima zi a campaniei, 08 aprilie 2020, clasamentul se va 
realiza pana la data de 13 aprilie 2020) 

Participantii desemnati castigatorii in urma Jurizarii, vor fi ulterior contactati de catre Organizator prin intermediul unui e-mail, in maxim o zi lucratoare 
de la momentul finalizarii clasamentului, pentru validarea premiului. Astfel, participantul va fi rugat sa furnizeze numele sau complet precum si CNP-
ul, necesar platii impozitului aferent premiului, in termen de 3 zile lucratoare de la data primirii email-ului. 

Castigator poate fi desemnat doar participantul care a facut inscrierea, nu si participantii-invitati de acesta. 

In cazul in care participantul desemnat castigator nu trimite datele necesare validarii (numele si CNP-ul), acesta va fi invalidat, urmand sa se apeleze 
urmatorul participant in ordinea clasamentului. 

In cazul in care, din motive independete de Organizator, pentru o zi de campanie nu se poate acorda premiul, acesta va ramane in posesia 
Organizatorului.  

Un participant are posibilitatea de a castiga 3 premii, insa cu urari diferite, fiecare aferenta unui sarbatorit diferit. 

La orice suspiciune de frauda sau orice incalcare a regulilor impuse prin prezentul Regulament oficial, Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica 
participantul in cauza si/sau de a lua orice masuri care se impun pentru a minimiza efectele actiunilor ilegale. 

Organizatorul si Agentia nu sunt raspunzatori pentru faptul ca terte parti pot folosi informatiile postate/distribuite de participanti, iar participantii isi 
asuma intreaga raspundere pentru acest fapt. 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica orice inscriere ce nu indeplineste conditiile prevazute in prezentul Regulament oficial. 

Organizatorul va face publica lista castigatorilor pe site-ul www.momente.cool pana la data de 31 mai 2020. 
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4.3 Reguli generale de participare la Campanie: 

1) Un Participant se poate inscrie in Campanie cu mai multe urari, insa i se pot selecta maxim trei pentru aparitia la TV a video-ului.  

2) Organizatorul isi rezerva dreptul de a investiga si a interpreta inscrierile in Campanie; orice neregula ce poate fi clasificata ca incercare de fraudare se 
soldeaza cu blocarea si eliminarea definitiva a Participantului in cauza si/sau anuntarea acestuia, la latitudinea Organizatorului. Daca se constata ca un 
Participant a efectuat inscrieri folosindu-se de mai multe adrese de email, aceleasi videoclipuri si este suspect de frauda, Organizatorul isi rezerva 
dreptul sa (i) solicite lamuriri si orice informatii relevante, (ii) invalideze toate inscrierile cu care Participantul suspect de frauda s-a inscris in Campanie, 
(iii) respinga, pe toata Perioada Campaniei, videoclipurile cu care Participantul suspect de frauda s-a inscris in Campanie.  

3) Orice material video transmis de catre Participanti in cadrul prezentei Campanii,  trebuie sa respecte conditiile prezentului Regulament, reglementarile 
legale si bunele moravuri, sa aiba un continut decent, licit, nediscriminatoriu si relevant pentru prezenta Campanie si sa nu incalce orice drepturi, 
inclusiv de autor si/sau de proprietate intelectuala, ale unor terte parti. Participantul este in integralitate raspunzator pentru materialele comunicate 
si prejudiciile cauzate prin utilizarea si/sau diseminarea ilegala/in dauna unor terti a acestora, garanteaza ca detine drepturi depline si nelimitate vizand 
materialele participante. In cazuri contrare, Organizatorul, la libera sa alegere, poate dispune masuri de remediere necesare precum, fara a se limita 
la, eliminarea din Campnie si pana la solicitarea acoperirii prejudiciilor cauzate.  

SECTIUNEA 5. PREMIILE CAMPANIEI 
 

In cadrul Campaniei, se vor acorda premii pentru fiecare zi a Campaniei. Premiile constau in: 
 

1. compilarea unui video-urare incluzand un video de la una dintre cele 4 personalitati , care va fi trimis sarbatoritului si, in cazul in 
care castigatorii sunt de acordat pe canalele de Social Media ale Organizatorului  

2. Premiul de la punctul 1 + difuzarea video-ului ales de catre Juriu pe canalele nationale TV, pentru urarile selectate zilnic de juriu. 
 

 
Premiile din categoria 1 vor fi acordate in numar nelimitat, iar cele din categoria 2 – cate unul pentru fiecare zi de campanie. Valoarea neta comerciala 
totala estimata a premiilor este in valoare de 430.000 RON+TVA urmand ca valoarea neta comerciala  individuala a unui premiu sa se calculeze dupa 
acordarea tuturor premiilor din categoria 1 si 2 . Acest lucru va fi adus la cunostinta de catre Organizator printr-un anunt pe pagina-campaniei. 
 

Participantii desemnati castigatori nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiului sau schimbarea acestuia cu alte bunuri si nici sa solicite 
schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiului. 
 

In cadrul Campaniei, un participant poate castiga maxim 3 premii. 
 

 
 
SECTIUNEA 6. RESPONSABILITATE/LIMITAREA RASPUNDERII 
 
6.1. Organizatorul si Agentia implicate in organizarea prezentului Campaniei, nu au nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor 
revendicari de premii, neconforme cu prezentul Regulament, sau care apar dupa termenele prevazute in prezentul Regulament Oficial.  

6.2. Organizatorul Campaniei si Agentia implicate in organizarea prezentei Campanii, nu isi asuma raspunderea, incluzand dar fara a se limita la, pentru: 
a) Inscrieri in afara perioadei de desfasurare a Campaniei sau in alt mod decat cel comunicat; 
b) Revendicarile ce contin date incomplete, inexacte sau incorecte; 
c) Situatiile in care materialul video cu care s-a inscris un Participant nu  respecta conditiile impuse  

6.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Campanie. In cazul in care se observa anumite 
tentative de frauda, inscrierile respective vor fi anulate.  
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6.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant din Campanie, care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al 
Campaniei. 

6.5. Prin inscrierea in Campanie, Participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta, si este singurul raspunzator pentru orice declaratie 
neconforma cu realitatea; 

6.6 Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a 
Campaniei (cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea inscrierii in Campanie, a consultarii Regulamentului Oficial, cheltuieli postale etc.). 

 

SECTIUNEA 7. TAXE SI IMPOZITE 
Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina, sa declare si sa vireze catre bugetul de stat, impozitul datorat pentru premiile acordate castigatorilor in 
conformitate cu prevederile Codului Fiscal Titlul IV Impozitul pe Venit,Cap.VIII. Venituri din premii si din jocuri de noroc, daca este cazul. 
 
 
SECTIUNEA 8. ASPECTE LEGALE CU PRIVIRE LA PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
 
In anexa 1 aferenta Regulamntului este prezentat modul in care Ursus Breweries prelucreaza datele personale ale participantilor la Campania "Sarbatorim 
Toti Prietenii chiar daca #STAMACASA” 
 

 
SECTIUNEA 9. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN 
 
9.1. Prezenta Campanie poate inceta inainte de termen numai in cazuri temeinic justificate, precum in caz de forta majora definit conform Sectiunii 11, 
sau al imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie.  

9.2. Incetarea Campaniei inainte de termen va fi facuta publica, prin aceeasi modalitati in care a fost facut public si prezentul Regulament Oficial. 
 
SECTIUNEA 9. SESIZARI SI LITIGII 
 
9.1 In vederea solutionarii sesizarilor de orice natura, participantii la Campanie pot adresa Organizatorului, in termen de maxim 15 zile calendaristice de la 
inchiderea Campaniei prin posta la adresa sediului social mentionat la punctul 1.1., cu indicarea numelui Campaniei.  

9.2  Eventualele litigii aparute intre Organizator si participanti 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. 
 
SECTIUNEA 10. FORTA MAJORA 
 
10.1. In scopul acestui Regulament Oficial, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, 
a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.  

10.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va 
fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Daca va invoca 
forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice acest aspect Participantilor la in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora, 
prin mijloace de comunicare disponibile.  

10.3. In intelesul prezentului Regulament Oficial constituie cazuri de forta majora urmatoarele evenimente, dar fara a se limita la acestea: 
a) pierderea bazelor de date care contin inscrierile in Campanie; 
b) avarierea sistemului informatic de stocare a datelor si alocare a premiilor; 
c) tentative de frauda a mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace; 
d) orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului Oficial si care poate interzice sau modifica termenii acestuia.9    
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Anexa 1  la Regulamentul Campaniei 

 

 

1.1 Prezenta sectiune expune modul in care Ursus Breweries prelucreaza datele personale ale participantilor la Campania “Sarbatorim toti prietenii 

chiar daca #STAMACASA” 

Urmatoarele date personale vor fi colectate pe durata Campaniei promotionale:  
(b) pentru participant si castigator: nume si prenume, email, imagine, video, CNP. 

(c) pentru participanti: email, imagine si video 

(d) pentru participanti-invitati: imagine si video 

  Scopurile colectarii si prelucrarii bazei de date sunt: inscrierea in campanie, desemnarea castigatorului campaniei si contac tarea acestuia. Aceste 

date sunt prelucrate in vederea selectionarii castigatorului campaniei.  

Datele referitoare la persoanele care nu au câștigat un premiu sunt stocate de noi timp de 6 luni, si datele referitoare la castigatori vor  fi stocate 

timp de 5 ani. 

1.2 Datele Dumneavoastra personale sunt prelucrate in temeiul relatiei contractuale dintre Organizator si Dumneavoastra decurgand din participarea la 

promotie, precum si in temeiul obligatiilor legale prevazute de legislatia fiscal (daca este cazul). 

1.3 Datele sunt furnizate in mod direct de participanti. Refuzul furnizarii acestor date determina imposibili tatea inscrierii la campania 

promotionala si/sau de intrare in posesia premiului.  

1.4 Destinatarii datelor prelucrate 

1.4.1   Ursus Breweries mai poate dezvalui datele (in masura strict necesara) catre alti imputerniciti care furnizeaza servicii catre  Ursus. Aceasta 

dezvaluire are loc numai in masura necesara, si cu instructiuni clare. Datele nu pot fi folosite de imputerniciti pentru nici un alt scop (in special pentru 

scopuri proprii de marketing ale imputernicitilor). Furnizorii de servicii Ursus sunt  obligati contractual sa pastreze confidentialitatea si sa asigure 

securitatea datelor primite de la Ursus.  

1.4.3  Datele mai pot de asemenea sa fie dezvaluite catre societati din acelasi grup in masura in care acest lucru este necesar pent ru stocarea 

datelor, analiza performantei si imbunatatirea produselor si serviciilor, fara ca acest lucru sa determine un transfer in afara Zonei Economice 

Europene(ZEE). In acest scop societatile din grupul Asahi Beer (din care Ursus Breweries SA face parte) au incheiat  un acord intragrup de prelucrare 

de date.  
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1.4.4  In afara celor de mai sus datele personale ale participantilor pot fi dezvaluite autoritatilor publice sau instantelor de jud ecata, daca acest 

lucru este cerut de lege (de exemplu, raportari de premii). De asemenea, in temeiul obligatiei legale anumite date sunt facute publice, dupa cum 

este explicat mai sus.  

1.4.5  Datele colectate nu sunt dezvaluite altor entitati.  

1.4.6 Datele participantilor nu sunt folosite pentru a lua decizii automate despre ei.  

1.5 Participantii la campania promotionala “ “#SarbatorimTotiPrietenii chiar daca #STAMACASA” au anumite drepturi in legatura cu prelucrarea 
datelor personale:  

(a) Acolo unde prelucrarea este bazata pe consimtamantul participantului, cum este cazul comunicarilor comerciale, aveti dreptul de a va retrage 

consimtamantul la orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii anterioare .  

(b) Dreptul de acces: puteti cere informatii despre datele personale pe care le detinem despre dvs., inclusiv inform atii despre categoriile de date 

cu caracter personal pe care le avem in posesia sau controlul nostru, scopul in care sunt prelucrate, sursa in cazul in care nu le-am obtinut direct, 

categorii de destinatari daca este cazul. Puteti obtine de la noi o copie gratuita a datelor personale pe care le detinem despre dumneavoastra. Daca 

solicitati mai multe copii ale datelor dumneavoastra personale, va putem percepe o taxa rezonabila bazata pe costurile admini strative. Aveti dreptul 

la informare privind masurile noastre de protectie pentru transferul datelor dumneavoastra personale intr-o tara din afara UE si ZEE daca ne solicitati 

sa confirmam daca prelucram sau nu datele dumneavoastra personale, iar noi transferam datele dumneavoastra personale intr -o tara din afara UE 

si ZEE;  

(c) Dreptul la rectificare: Puteti obtine rectificarea datelor personale referitoare la dvs, prin cerere adresata la datele de co ntact mentionate mai 

jos ;  

(d) Dreptul la restrictionare: Puteti obtine din partea noastra restrictionarea prelucrarii datelor dumneavoastra personale, in cazul in care:  

• contestati corectitudinea datelor dumneavoastra personale, pentru perioada de care avem nevoie pentru a verifica corectitudin ea,  

• prelucrarea este nelegala daca solicitati restrictionarea prelucrarii in locul stergerii datelor dumneavoastra personale, 

• nu mai avem nevoie de datele dumneavoastra personale, dar dumneavoastra le solicitati pentru stabilirea, exercitarea sau apar area 

pretentiilor legale, sau  

• aveti obiectii legate de prelucrare in timp ce noi verificam daca motivele noastre intemeiate prevaleaza. 

(e) Dreptul la portabilitate: Incepand cu data de 25 mai 2018 aveti dreptul de a primi datele dumneavoastra personale pe care ni le-ati furnizat, 

iar in cazul in care este fezabil din punct de vedere tehnic, sa solicitati ca noi sa transmitem datele dumneavoastra personale (pe care ni le -ati 

furnizat) unei alte organizatii. 

Aceste doua drepturi sunt drepturi pe care le aveti daca, in mod cumulativ:  

• Va prelucram datele personale cu mijloace automate; 

• Ne bazam, in prelucrarea datelor dumneavoastra personale, pe consimtamantul dumneavoastra sau prelucrarea de catre noi a date lor 

dumneavoastra personale este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract la care sunteti parte;  

• datele dumneavoastra personale ne sunt furnizate de dumneavoastra, si transmiterea datelor dumneavoastra personale nu are un efect 

negativ asupra drepturilor si libertatilor altor persoane. 

Aveti dreptul sa primiti datele dumneavoastra personale intr-un format structurat, folosit in mod curent si care poate fi citit automat. 
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Dreptul dumneavoastra de a primi datele dumneavoastra personale nu trebuie sa aiba un efect negativ asupra drepturilor si lib ertatilor altor 

persoane. Acest lucru s-ar putea intampla daca o transmitere a datelor dumneavoastra personale unei alte organizatii implica, de asemenea, 

transmiterea datelor personale altor persoane (care nu isi dau consimtamantul pentru acest transfer).  

Dreptul ca datele dumneavoastra personale sa fie transmise de catre noi unei alte organizatii este un drept pe care il aveti daca aceasta transmitere 

este fezabila din punct de vedere tehnic. 

(f) Dreptul la stergere: Aveti dreptul sa solicitati sa stergem datele personale pe care le prelucram despre dumneavoastra.  Trebuie sa ne 

conformam acestei cereri daca prelucram datele dumneavoastra personale, cu exceptia cazului in care datele sunt necesare:  

• pentru exercitarea dreptului la libertatea de expresie si informare; 

• pentru a ne conforma unei obligatii legale pe care o avem; 

• in scopuri de arhivare in interes public, stiintific sau pentru studii istorice sau in scopuri statistice; sau  

• pentru a determina, exercita sau apara pretentii legale. 

(g) Dreptul la obiectie: Puteti obiecta – in orice moment la prelucrarea datelor dumneavoastra personale din motive legate de situatia 

dumneavoastra particulara, cu conditia ca prelucrarea sa nu se bazeze pe consimtamantul dumneavoastra ci pe interesele noastr e legitime sau pe 

cele ale unei terte parti. In acest caz nu vom mai prelucra datele dumneavoastra personale, cu exceptia cazului in care (i) putem dovedi motive 

legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavo astra sau (ii) sau in cazul in 

care scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta. Daca obiectati la prelucrare, va rugam sa spec ificati daca doriti, de 

asemenea, ca datele dumneavoastra personale sa fie sterse, in caz contrar noi doar le vom restrictiona . 

Puteti obiecta intotdeauna la prelucrarea datelor dumneavoastra personale in scop de marketing direct intemeiat pe interesul nostru legitim, oricare 

ar fi motivul dumneavoastra. Daca marketingul s-a bazat pe consimtamantul dumneavoastra, va puteti retrage consimtamantul . 

(h) Dreptul de a depune o plangere: In cazul in care considerati ca a avut loc a incalcare a reglementarilor aplicabile protectie i datelor personale 

sau nu sunteti multumit(a) de raspunsul primit, puteti depune o plangere la Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu 

Caracter Personal: 

Nume:Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal 

Adresa:B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania 

Telefon:+40.318.059.211 

+40.318.059.212 

Fax: +40.318.059.602 

Email:anspdcp@dataprotection.ro 

Va rugam sa retineti: 

• Perioada de timp: Vom incerca sa va indeplinim cererea in termen de 15 zile. Incepand cu data de 25 mai 2018, aceasta perioada este de 30 

de zile si poate fi prelungita din cauza unor motive specifice legate de dreptul legal specific sau de complexitatea cererii d umneavoastra. In orice caz, 

daca aceasta perioada este prelungita, va vom informa in privinta termenului de prelungire si a motivel or care au dus la aceasta prelungire. 

• Restrictionarea accesului: In anumite situatii, s-ar putea sa nu va putem acorda accesul la toate sau o parte a datelor dumneavoastra 

personale din cauza unor restrictii legale. Daca va refuzam cererea de acces, va v om comunica motivul acestui refuz. 
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• Imposibilitatea identificarii: In anumite cazuri, s-ar putea sa nu va putem identifica datele personale din cauza elementelor de identificare 

pe care ni le furnizati in cerere. In astfel de cazuri, daca nu va putem identifica drept persoana vizata, nu putem da curs cererii dumneavoastra in 

conformitate cu aceasta sectiune, cu exceptia cazului in care ne oferiti informatii suplimentare care sa ne permita sa va ide ntificam. Va vom informa 

si va vom da posibilitatea de a ne oferi astfel de detalii suplimentare. 

10.6 Aceste drepturi pot fi exercitate la cererea participantilor, adresata in scris, la urmatoarele coordonate: Sos. Pipera nr. 4 3, corp A, etaj 2, 

sector 2, Bucuresti, email: privacy@asahibeer.ro. Operatorul va raspunde in cadrul termenului prevazut de lege, putand inclusiv sa solicite 

prezentarea dovezilor cu privire la identitatea solicitantului.  



ACT ADITIONAL 1 LA 
REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE 

“Sarbatorim toti prietenii chiar daca #STAMACASA” 
 

 

Incepand cu 17 aprilie 2020, Regulamentului Campaniei “Sarbatorim toti prietenii chiar daca 

#STAMACASA” i se vor aduce urmatoarele modificari: 

 
SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE  se modifica astfel: 
3.1 Pot participa in Campanie persoanele fizice cu varsta de peste 18 ani, impliniti la data inceperii 

Campaniei, cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania, care indeplinesc 
conditiile prevazute la art. 4 (in continuare “Participantii” si “Sarbatoritii”). 
 
 

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI 
La paragaful “ Prin intermediul acestei Campaniei, Organizatorul le ofera participantilor 
posibilitatea de a crea urari pentru prietenii lor a caror zi de nastere este in perioada 
Campaniei, urare ce va putea fi trimisa de catre participant sarbatoritului, iar in cazul in care 
este selectata de Organizator in urma procesului de jurizare, sa fie difuzata pe canalele TV 
nationale.” 
 
Se va adauga urmatoarea mentiune: 
“De asemenea, pentru 10 cele mai deosebite urari, desemnate in urma procesului de jurizare, 
Sarbatoritii vor primi un link, prin intermediul caruia pot revendica un bax de bere.” 
 

4.2. Moderarea si jurizarea materialelor incarcate. 

4.2.2 Jurizarea si Validarea castigatorilor 

Se modifica astfel: 

  Pentru premiul constand in difuzarea video-ului pe canalele nationale TV, in jurizare vor intra 
toti participanti care au primit mail de validare,  cu video-urile pentru care exista acord de 
difuzare pe canalele nationale TV, aferente unui participant, Organizatorul are dreptul de a 
le difuza pe canalele nationale TV, drept exprimat de catre participant si participanti invitati 
prin bifa. (ex. Daca unui participant ii sunt asociate 2 video-uri pentru care are acordul, din 
3 video-uri incarcate de catre el si inca doi participanti invitati – Organizatorul va lua pentru 
jurizare doar cele doua video-uri cu acord, iar in cazul in care este selectat pe canalele 
nationale TV va fi difuzat doar video-ul format din cele doua urari cu acord.)  



Pentru premiile acordate Sarbatoritilor constand in baxuri de bere, in jurizare vor intra toti 
participanti care au primit mail de validare. Jurizarea pentru premiile acordate Sarbatoritilor 
se va face incepand cu data de 17 aprilie 2020. 

Astfel, pentru fiecare zi a Campaniei, Juriul, format dintr-un reprezentant al Organizatorul 
impreuna cu doi reprezentanti ai Agentiei, vor realiza doua clasamente din toate materialele 
video incarcate in ziua respectiva, conform celor mentionate mai sus, pentru a desemna, 
pentru fiecare zi a Campaniei, care este video-ul ce va fi difuzat la TV, respectiv cei 10 
Sarbatoriti care vor primi baxul de bere.  In procesul de jurizare, membrii juriului vor avea in 
vedere urmatoarele criterii de jurizare:  

1. Creativitate/Originalitate; puncte de la 1 la 5 (1=deloc creativ, 2= putin creativ, 
3=creativ, 4=foarte creativ, 5=extrem de creativ); 
2. Expresivitate; puncte de la 1 la 5 (1=deloc expresiv, 2= putin expresiv, 3=expresiv, 
4=foarte expresiv, 5=extrem de expresiv);  

In cazul in care dupa acordarea notelor, vor fi mai multi participanti cu acelasi punctaj, 
departajarea se va face luand in calcul ordinea cronologica a inscrierilor. 

Procesul de jurizare pentru o zi a campaniei va avea loc in maxim 4 zile lucratoare. (ex. Pentru 
prima zi a campaniei, 03 aprilie 2020, clasamentul se va realiza pana la data de 9 aprilie 2020) 

4.2.2.1 Castigatorii premiilor constand in difuzarea video-ului. 

Participantii desemnati castigatorii al unui premiu constand in difuzarea video-ului, vor fi 
ulterior contactati de catre Organizator prin intermediul unui e-mail, in maxim o zi lucratoare 
de la momentul finalizarii clasamentului, pentru validarea premiului. Astfel, participantul va 
fi rugat sa furnizeze numele sau complet precum si CNP-ul, necesar platii impozitului aferent 
premiului, in termen de 3 zile lucratoare de la data primirii email-ului. 

Castigator poate fi desemnat doar participantul care a facut inscrierea, nu si participantii-
invitati de acesta. 

In cazul in care participantul desemnat castigator nu trimite datele necesare validarii (numele 
si CNP-ul), acesta va fi invalidat, urmand sa se apeleze urmatorul participant in ordinea 
clasamentului. 

In cazul in care, din motive independete de Organizator, pentru o zi de campanie nu se poate 
acorda premiul, acesta va ramane in posesia Organizatorului.  

Un participant are posibilitatea de a castiga 3 premii, insa cu urari diferite, fiecare aferenta 
unui sarbatorit diferit. 

 



4.2.2.2 Castigatorii premiilor constand in bax-urile de bere. 

Pentru Sarbatoritii desemnati castigatorii ai premiilor constand intr-un bax de bere, 
Participantul va primi un email in cadrul careia se va regasi link-ul de revendicare al premiului.  

Acesta va trebui sa trimita link-ul de revendicare, Sarbatoritului, link-ul fiind activ pana la 
finalul campaniei 7.05.2020. 

Pentru a revendica premiul, Sarbatoritul trebuie sa acceseze link-ul in perioada lui de 
valabilitate si sa completeze urmatoarele date: 

• Numele si prenumele 

• Adresa de livrare 

• Data nasterii 

• Telefon 

• Email  

Sa selecteze bifa “Am luat la cunoștință regulamentul campaniei Ursus „Sarbatorim toți 
prietenii chiar dacă #StămAcasă”, inclusiv Anexa 1 privind prelucrarea datelor cu caracter 
personal.” 

In cazul in care Sarbatoritul desemnat castigator nu trimite datele necesare expedierii, acest 
premiu nu va mai fi acordat si va ramane in posesia Organizatorului.  

De asemenea, in cazul in care se constanta o neconcordanta intre numele Sarbatoritului 
mentionat de Participant in formularul de inscriere si numele Sarbatoritului completat de 
acesta in link-ul de revendicare, Organizatorul va decurge la verificari suplimentare. In urma 
acestora verificari suplimentare Organizatorul va putea decide daca Sarbatoritul este validat 
sau nu si premiul constand intr-un bax de bere este acordat sau nu. 

In cazul in care, din motive independete de Organizator, pentru o zi de campanie nu se poate 
acorda un premiu in bere (ex. Nu sunt destule inscrieri), acesta se va reporta pentru ziua 
urmatoare.  

In cazul in care un Sarbatorit nu poate fi validat din motive independente de Organizatorul, 
premiul acestuia va ramane in posesia Organizatorului. 

Un Sarbatorit are posibilitatea de a castiga maxim un premiu, constand intr-un bax de bere. 

Premiile vor fi livrate in maxim 5 zile lucratoare de la data completarii link-ului. 

 



La orice suspiciune de frauda sau orice incalcare a regulilor impuse prin prezentul Regulament 
oficial, Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica participantul in cauza si/sau de a lua 
orice masuri care se impun pentru a minimiza efectele actiunilor ilegale. 

Organizatorul si Agentia nu sunt raspunzatori pentru faptul ca terte parti pot folosi 
informatiile postate/distribuite de participanti, iar participantii isi asuma intreaga raspundere 
pentru acest fapt. 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica orice inscriere ce nu indeplineste conditiile 
prevazute in prezentul Regulament oficial. 

Organizatorul va face publica lista castigatorilor pana la data de 31 mai 2020. 

 
SECTIUNEA 5. PREMIILE CAMPANIEI 

Se modifica astfel: 

In cadrul Campaniei, se vor acorda premii pentru fiecare zi a Campaniei. Premiile constau in: 

 
1. compilarea unui video-urare incluzand un video de la una dintre cele 4 

personalitati , care va fi trimis sarbatoritului si, in cazul in care castigatorii 
sunt de acord, pe canalele de Social Media ale Organizatorului  

2. Premiul de la punctul 1 + difuzarea video-ului ales de catre Juriu pe 
canalele nationale TV, pentru urarile selectate zilnic de juriu. 

3. 10 premii zilnice, acordate Sarbatoritilor, fiecare premiu constand intr-un 
bax de bere in valoare de 56, 64 RON fara TVA. Aceste premii se vor 
acorda incepand cu data de 17 aprilie 2020. 

 

 

Premiile din categoria 1 vor fi acordate in numar nelimitat, iar cele din categoria 2 – cate unul 
pentru fiecare zi de campanie. Valoarea neta comerciala totala estimata a premiilor este in 
valoare de 430.000 RON+TVA urmand ca valoarea neta comerciala  individuala a unui premiu sa 
se calculeze dupa acordarea tuturor premiilor din categoria 1 si 2 . Acest lucru va fi adus la 
cunostinta de catre Organizator printr-un anunt pe pagina-campaniei. 
Valoarea neta comerciala totala a premiilor constand in baxuri de bere este de 1699,2RON fara 
TVA In cazul in care, din motive independete de Organizator, unul sau mai multe premii nu vor 
fi acordare, acesta va aduce la cunostinta pe pagina-campaniei valoare finala a premiilor 
contand in bere . 



Participantii desemnati castigatori nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a 
premiului sau schimbarea acestuia cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea 
parametrilor/caracteristicilor premiului. 
 
In cadrul Campaniei, un participant poate castiga maxim 3 premii, iar un Sarbatorit un singur 
premiu. 

 

Anexa 1  la Regulamentul Campaniei  
Art. 1.1 devine:  

 

1.1 Prezenta sectiune expune modul in care Ursus Breweries prelucreaza datele personale 

ale participantilor la Campania “Sarbatorim toti prietenii chiar daca #STAMACASA” 

Urmatoarele date personale vor fi colectate pe durata Campaniei promotionale:  
a. pentru participant si castigator: nume si prenume, varsta, data 

nasterii, email, imagine, video, CNP. 

b. pentru participanti: email, imagine si video 

c. pentru participanti-invitati: imagine si video 

d. pentru sarbatoritii desemnati castigatori: nume si prenume, data 

nasterii, telefon, email, adresa de livrare 

  Scopurile colectarii si prelucrarii bazei de date sunt: inscrierea in campanie, desemnarea 

castigatorulilor campaniei si contactarea acestora. Aceste date sunt prelucrate in vederea 

selectionarii castigatorilor campaniei.  

Datele referitoare la persoanele care nu au câștigat un premiu sunt stocate de noi timp de 6 

luni, si datele referitoare la castigatori vor fi stocate timp de 5 ani.  

1.2 Datele Dumneavoastra personale sunt prelucrate in temeiul relatiei contractuale dintre 

Organizator si Dumneavoastra decurgand din participarea la promotie, precum si in temeiul 

obligatiilor legale prevazute de legislatia fiscal (daca este cazul). 

1.3 Datele sunt furnizate in mod direct de participanti. Refuzul furnizarii acestor date 

determina imposibilitatea inscrierii la campania promotionala si/sau de intrare in posesia 

premiului. 

Restul prevederilor regulamentului/anexei de prelucrare raman neschimbate. 



 
 
 

ACT ADITIONAL 2 LA 
REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE 

“Sarbatorim toti prietenii chiar daca #STAMACASA” 
 
 

 

 

Organizatorul a decis prelungirea Campaniei “Sarbatorim toti prietenii chiar daca #STAMACASA”,  

pana pe data de 13 mai 2020, urmand ca regulamentul sa se modifice astfel: 

 
SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA CAMPANIEI devine: 
“2.1.     Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, online, prin 
intermediul website-ului momente.cool , in conformitate cu prezentul Regulament, in 
perioada 08 aprilie, ora 19:00:00 –  13 mai 2020 inclusiv, ora 23:00:00 (denumita in 
continuare “Perioada Campaniei”). “ 

  

 
 

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI  
Paragraful: 
“PASUL 1. 

 Sa acceseze sectiunea Sarbatorim toti prietenii chiar daca #STAMACASA de pe site-ul 
momente.cool, in perioada Campaniei   

 Sa completeze formularul corect si integral cu urmatoarele date: 
- Numele si prenumele sau  
- Adresa de mail 
- Prenumele sarbatoritului 
- Sa selecteze data de nastere* a sarbatoritului.  

       *Sarbatoritul trebuie sa fie nascut in perioada 9 aprilie – 7 mai si trebuie sa fie major  
                                              -   Facultativ sa selecteze una din cele 4 persoane publice din lista 
predefinita  
                                              -   Sa bifeze ca a luat la cunostinta Regulamentul Campaniei Ursus 
„Sarbatorim Toți Prietenii chiar dacă #StămAcasă”  
                                              -   Sa bifeze confirmarea varstei de cel putin 18 ani.” 
 
Devine: 
“PASUL 1. 

 Sa acceseze sectiunea Sarbatorim toti prietenii chiar daca #STAMACASA de pe site-ul 
momente.cool, in perioada Campaniei   

 Sa completeze formularul corect si integral cu urmatoarele date: 



- Numele si prenumele sau  
- Adresa de mail 
- Prenumele sarbatoritului 
- Sa selecteze data de nastere* a sarbatoritului.  

       *Sarbatoritul trebuie sa fie nascut in perioada 9 aprilie – 13 mai si trebuie sa fie major  
                                              -   Facultativ sa selecteze una din cele 4 persoane publice din lista 
predefinita  
                                              -   Sa bifeze ca a luat la cunostinta Regulamentul Campaniei Ursus 
„Sarbatorim Toți Prietenii chiar dacă #StămAcasă”  
                                              -   Sa bifeze confirmarea varstei de cel putin 18 ani.” 
 
 
 

4.2. Moderarea si jurizarea materialelor incarcate. 

4.2.2.2 Castigatorii premiilor constand in bax-urile de bere. 

Paragraful:  

“Acesta va trebui sa trimita link-ul de revendicare, Sarbatoritului, link-ul fiind activ pana 
la finalul campaniei 7.05.2020.” 

Devine: 

“Acesta va trebui sa trimita link-ul de revendicare, Sarbatoritului, link-ul fiind activ pana 
la finalul campaniei 13.05.2020.” 

 

Paragraful: 

“Organizatorul va face publica lista castigatorilor pana la data de 31 mai 2020.” 

Devine: 

“Organizatorul va face publica lista castigatorilor pana la data de 7 iunie 2020.” 

 

 
SECTIUNEA 5. PREMIILE CAMPANIEI devine: 

 
In cadrul Campaniei, se vor acorda premii pentru fiecare zi a Campaniei. Premiile constau in: 



1. compilarea unui video-urare incluzand un video de la una dintre cele 4 
personalitati , care va fi trimis sarbatoritului si, in cazul in care castigatorii 
sunt de acord, pe canalele de Social Media ale Organizatorului  

2. Premiul de la punctul 1 + difuzarea video-ului ales de catre Juriu pe 
canalele nationale TV, pentru urarile selectate zilnic de juriu. 

3. 10 premii zilnice, acordate Sarbatoritilor, fiecare premiu constand intr-un 
bax de bere in valoare de 56, 64 RON fara TVA. Aceste premii se vor 
acorda incepand cu data de 17 aprilie 2020. 

 

 

Premiile din categoria 1 vor fi acordate in numar nelimitat, iar cele din categoria 2 – cate unul 
pentru fiecare zi de campanie. Valoarea neta comerciala totala estimata a premiilor este in 
valoare de 580.000 RON+TVA urmand ca valoarea neta comerciala  individuala a unui premiu sa 
se calculeze dupa acordarea tuturor premiilor din categoria 1 si 2 . Acest lucru va fi adus la 
cunostinta de catre Organizator printr-un anunt pe pagina-campaniei. 
Valoarea neta comerciala totala a premiilor constand in baxuri de bere este de 1585,92RON 
fara TVA. In cazul in care, din motive independete de Organizator, unul sau mai multe premii nu 
vor fi acordare, acesta va aduce la cunostinta pe pagina-campaniei valoare finala a premiilor 
contand in bere. 

Participantii desemnati castigatori nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a 
premiului sau schimbarea acestuia cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea 
parametrilor/caracteristicilor premiului. 
 
In cadrul Campaniei, un participant poate castiga maxim 3 premii, iar un Sarbatorit un singur 
premiu. 

 

 

Restul prevederilor regulamentului, precum si a actului aditional nr. 1 raman neschimbate. 


