
REGULAMENT CONCURS 

“Special Summer Aqua Garden -#ceamailungăvară” 

  

Perioada desfăşurării Concursului: 20 mai -14 august 2017  

Articolul 1. Organizatorul Concursului  

Art. 1.1. Concursul  “Special Summer Aqua Garden -#ceamailungăvară” (numit în cele ce urmează şi 

"Concursul") este organizat de CLUB MILITARI RESIDENCE S.R.L. cu sediul social în Sat Roșu, Comuna 

Chiajna, Strada Gospodari, Nr. 67, judetul Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J23/381/2010, 

cod fiscal 26487326, cont: RO88BRDE410SV97645044100, deschis la BRD Gorjului, reprezentata legal 

prin D-na Popescu Alexandra - Administrator 

În continuare, S.C. CLUB MILITARI RESIDENCE S.R.L. va fi denumită “Organizator”.  

Art. 1.2. Decizia de derulare a concursului conform regulilor din prezentul regulament („Regulamentul”) 

este finală şi obligatorie pentru orice participant la Concurs („Participant”). Regulamentul oficial este 

întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România.  

Art. 1.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricare din condiţiile stabilite în prezentul 

Regulament în perioada desfaşurării Concursului, din motive întemeiate, dar nu înainte de a anunţa 

Publicul despre aceste modificări.  

Articolul 2. Denumire. Durată. Locul desfăşurării.  

Art. 2.1. Concursul poartă numele “Special Summer Aqua Garden - Cea mai lungă vară”, 

Art. 2.2. Concursul se desfăşoară în România, în perioada 20 mai -14 august 2017, online pe  website-ul 

companiei  la adresa www.aquagardenmilitariresidence.ro/ceamailungavara/ 

 Articolul 3. Dreptul şi condiţiile de participare  

Art. 3.1. La acest concurs pot participa toţi cei care se înscriu folosind formularul de pe site și postează 

minim 1 fotografie pe contul personal de Facebook și/sau Instagram urmată de unul din cele două 

hashtag-uri oficiale #specialsummeraquagarden și/sau #ceamailungavara. Fotografia trebuie să fie 

realizată la piscină în una din zilele următoare: 20 mai, 27 mai, 1 iunie, 4 iunie, 10 iunie, 17 iunie, 24 

iunie, 1 iulie, 8 iulie, 15 iulie, 22 iulie, 29 iulie, 5 august, 15 august. Participanții care vor posta minim 7 

fotografii în  zile diferite, din cele menționate, vor avea de două ori numele în urna din care se va 

extrage câștigătorul.  

Articolul 4. Modul de desfăşurare al concursului  

Art. 4.1. Fiecare Participant la Concurs se înscrie folosind formularul de pe site și postează minim 1 

fotografie pe contul personal de Facebook și/sau Instagram urmată de unul din cele două hashtag-uri 

http://www.aquagardenmilitariresidence.ro/ceamailungavara/


oficiale #specialsummeraquagarden și/sau #ceamailungavara, va intra în concurs pentru următorul 

premiu, oferit de CLUB MILITARI RESIDENCE S.R.L. prin tragere la sorți: - Premiul este un sejur de 7 zile în 

Egipt, conform anexei.  Fotografia trebuie să fie realizată la piscină în una din zilele următoare: 20 mai, 

27 mai, 1 iunie, 4 iunie, 10 iunie, 17 iunie, 24 iunie, 1 iulie, 8 iulie, 15 iulie, 22 iulie, 29 iulie, 5 august, 15 

august. Participanții care vor posta minim 7 fotografii, în zile diferite, din cele menționate, vor avea de 

două ori numele în urna din care se va extrage câștigătorul în data de 15 august 2017.  

 

Art. 4.2. Câştigătorul va fi ales prin tragere la sorti. Tragerea la sorți va fi realizată în direct în ziua de 15 

august 2017. 

Articolul 5. Condiţii de validare  

Pentru ca un Participant la concurs să fie considerat valid, trebuie să îndeplinească cumulativ 

următoarele: 

 - Să fie înscris pe pagina  www.aquagardenmilitariresidence.ro/ceamailungavara/ 

- Să încarce minim o fotografie pe contul personal de Facebook sau Instagram, realizata de el, la piscină, 

în perioada 20 mai 2017, ora 09:00 – 14 august  2017 ora 20:00  

- Pentru validarea câștigătorului, fotografia trebuie să fie vizibilă în rețeaua socială la data extragerii.  

Art. 6. Desemnarea câştigătorului  

Art 6.1. Tragerea la sorți se va desfăşura in data de – 15 august  2017. 

 

Art 6.2. Câştigatorul Concursului va fi ales prin tragere la sorți, pe data de 15 august  2017. Câştigatorul 

Concursului va fi anunţat pe pagina de Facebook Aqua Garden Militari Residence 

https://www.facebook.com/aqua.garden.militari/ si pe blogul Aqua Garden  

www.aquagardenmilitariresidence.ro/blog/, pe 16i august 2017.  

Art 6.3. Lista completă a participanților va fi afișată pe blogul aquagardenmilitariresidence.ro, în articolul 

dedicat concursului.  

Art. 7. Premiul şi înmanarea acestuia  

Art 7.1. Câştigatorii vor fi anunţati pe platforma de Facebook Aqua Garden Militari Residence, pe blogul 

Aqua Garden Militari Residence  şi prin mesaj privat pe contul personal de Facebook, acesta având la 

dispoziţie 24 de ore de confirmare de la data anunţului de câştigare.  

Art 7.2. În cazul în care caştigătorii desemnati nu vor confirma premiul şi nu vor face dovada că au postat 

minim o fotografie de la piscină, realizată în zilele menționate, Aqua Garden Militari Residence va 

http://www.aquagardenmilitariresidence.ro/ceamailungavara/
https://www.facebook.com/aqua.garden.militari/
http://www.aquagardenmilitariresidence.ro/blog/


efectua încă o tragere la sorți pentru a desemna un nou câștigător. În cazul în care nici acesta nu confirm 

premiul în 24 de ore de la anunțarea lui, premiul se va reporta.  

Art 7.3. Premiiile constau în: Sejur de 7 zile în Egipt conform anexei atașate. 

 

Art 7.4. Valoarea totala a premiului, la prețul de lista, este de 980 eur  (TVA inclus).  

Art 7.6. La înmanarea premiului, câştigatorii trebuie să facă dovada că fotografia câştigatoare le aparţine 

si sa prezinte o copie dupa cartea de identitate, pentru intocmirea procesului verbale de predare-

primire.  

Art 7.8. Plata impozitelor datorate de către câştigătorii premiilor, daca este cazul, se va face prin reţinere 

la sursa (Organizatorul) conform prevederilor Codului Fiscal în baza Lg. 571/2003. Orice alte cheltuieli 

care nu sunt acoperite în mod specific de acest Regulament Oficial vor fi suportate de către câştigător.  

Articolul 8. Limitarea Răspunderii  

Art. 8.1. Organizatorul Concursului nu îşi asumă răspunderea, incluzând, dar fără a se limita la 

deteriorarile dovezilor ce atestă participarea la concurs. 

 Art. 8.2. Premiul nu poate fi preschimbat în bani sau puncte, total sau parţial.  

Articolul 9. Confidenţialitatea datelor  

Art. 9.1. Prin comunicarea datelor cu caracter personal în modalităţile indicate în mod expres prin 

Regulament, Participanţii la Concurs îşi exprimă acordul expres şi neechivoc, ca datele lor cu caracter 

personal sa fie prelucrate de Organizator în vederea derulării Concursului.  

Art. 9.2. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Concurs nu vor fi dezvăluite către terţi cu 

excepţia cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligaţiile impuse de legislaţia în vigoare. 

Art. 9.3. Organizatorul garantează confidenţialitatea datelor personale ale tuturor participanţilor. 

Participantul la Concurs, în calitate de persoană vizată, are, conform Legii 677/2001, următoarele 

drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la intervenţie asupra 

datelor (art. 14), dreptul la opoziţie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) şi 

dreptul de a se adresa justiţiei (art. 18).  

Art. 9.4. Participanţii au dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit confirmarea 

faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta şi au de asemenea, dreptul de a se 

opune în orice moment ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în 

care există dispoziţii legale contrare. Participanţii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată 

Organizatorului, ştergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii 

677/2001.  



Articolul 10. Taxe şi impozite Organizatorul Concursului este răspunzător de plata taxelor sau obligaţiilor 

financiare, conform prevederilor legale în vigoare.  

Articolul 11. Forţă majoră. Caz fortuit  

Art. 11.1. Pentru scopul acestui Regulament, forţă majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi 

controlat, remediat sauprevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din 

motive independente de voinţa sa, de a-ş îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. Cazul fortuit 

este un eveniment care nu putea fi prevăzut şi nici împiedicat de către Organizator.  

Art. 11.2. Dacă o situaţie de forţă majoră sau caz fortuit împiedică sau întârzie total sau parţial 

executarea Regulamentului şi continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea 

privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicată sau 

întârziată, conform art.1351 C.civ. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră sau cazul fortuit, este obligat 

să comunice participanţilor la Concurs cazul existent în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia cazului 

de forţă majoră sau caz fortuit.  

Articolul 12. Litigii  

Art. 12.1. Orice reclamaţie având ca obiect "Concursul" poate fi adresată în scris la adresa sediului social 

al Organizatorului specificată în acest Regulament sau trimisă pe mail la 

office@militariresidenceballroom.ro  în termen de maximum 7 zile calendaristice de la data la care s-a 

produs evenimentul reclamat.  

Art. 12.2. Eventualele neînţelegeri aparute între Organizator şi participanţii la Concurs se vor rezolva pe 

cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele 

judecătoreşti române competente.  

Articolul 13. Intreruperea Concursului  

Art. 13.1. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a întrerupe Concursul oricând pe parcursul desfăşurarii 

acesteia, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzatoare 

(afişare pe site, Facebook, blog).  

Art. 13.2. În situaţia în care Concursul este întrerupt / suspendat, Organizatorul va acorda reducerile în 

baza înregistrărilor online realizate până la data suspendarii sau întreruperii, în conformitate cu 

prevederile prezentului Regulament. 

 Articolul 14. Regulamentul Concursului  

Art. 14.1. Regulamentul Concursului este afişat şi disponibil gratuit pe blogul oficial al Organizatorului pe 

toată perioada de desfaşurare a Concursului.  

Art. 14.2. Simpla participare la aceasta echivalează cu/implică cunoaşterea şi acceptarea integrala şi 

necondiţionată de către orice Participant a prevederilor şi aplicării prezentului Regulament în ceea ce 

priveşte Concursul. Data: 20 mai 2017 Organizator: CLUB MILITARI RESIDENCE S.R.L. 


