REGULAMENTUL CONCURSULUI
"Oktoberfest Slatina 2017”
(perioada: 5 Octombrie – 8 octombrie 2017)
ARTICOLUL. 1 – ORGANIZATORUL
1.1. Organizator al campaniei promotionale "Oktoberfest Slatina 2017” (denumita in continuare
“Concursul”) este URSUS BREWERIES SA , societate comerciala inregistrata în conformitate cu
legea romana, cu sediul în Romania, Bucuresti, sector 2, Sos Pipera, nr. 43, Floreasca Park, Corp
A, et.2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/20456/2005, cod unic de inmatriculare
199095, inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter
Personal, in baza notificarii cu numarul 5865, (denumita in continuare “Organizator”).
Activitatile legate si/sau implicate de aplicarea dispozitiilor prezentului Regulament Oficial vor fi
indeplinite de catre S.C. Bonima S.R.L. (denumita in continuare si „Agentia”), cu sediul
in jud.Brasov, Str. Poarta Schei, nr.13, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.
J08/562/2009, CUI RO13889313, cont
bancar RO57BACX0000000527291000, deschis
la banca Unicredit Tiriac reprezentata legal de catre Bogdan Manea.
1.2. Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament (denumit in
continuare „Regulamentul”) obligatoriu pentru toate persoanele care, indeplinind conditiile
prevazute in art. 4 din cuprinsul Regulamentului, vor participa la Concurs (denumite in
continuare „Participanti”).
1.3. Prin participarea la Concurs se prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul
Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor,
conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.
ARTICOLUL. 2 - DURATA SI LOCUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI
2.1. Concursul este organizat si desfasurat pe Esplanada Municipiului Slatina, pe scena
evenimentului Oktoberfest Slatina, în cortul special amenajat pe perioada festivalului.
2.2. Perioada de desfasurare a Concursului este 5 Octombrie – 8 octombrie 2017, intervalul
orar 19.00 – 22.00.
ARTICOLUL. 3 - REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
3.1.
Regulamentul oficial al Concursului este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe
intreaga durata a Concursului, in format electronic, prin accesarea paginii: www.bereciucas.ro.
3.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat in scopul informarii
publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ.
Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu
prevederile prezentului Regulament.
3.3.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul oricand pe
durata de desfasurare a Concursului, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire
la orice modificare a prevederilor acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor
acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate catre public prin
afisarea lor pe pagina www.bereciucas.ro.
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ARTICOLUL. 4 - DREPTUL DE PARTICIPARE
4.1. Se pot inscrie in vederea participarii la Concurs numai persoane fizice, cetateni romani, cu
domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani si care
participa la festivalul Oktoberfest Slatina.
4.2. Nu pot participa la Concurs salariatii Organizatorului, ai societatilor Ursus Breweries SA,
Bonima SRL, colaboratorii acestora implicati in organizarea si desfasurarea Concursului si
membrii familiilor tuturor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).
4.3. Participand la Concursul organizat de Organizator în cort, pe scena evenimentului.
Participantii recunosc si sunt de acord ca sunt singurii responsabili de informatiile/datele pe
care le furnizeaza cu ocazia participarii la Concurs precum si de corectitudinea acestor
informatii. Participantii sunt de acord si inteleg ca toate informatiile/datele furnizate
promoterilor Ciucas cu ocazia participarii la Concurs sunt furnizate direct Organizatorului și nu
vor fi utilizate decât de acesta.

ARTICOLUL. 5 – PREMIILE CONCURSULUI
5.1. In cadrul Concursului vor fi acordate, conform mecanismului descris la articolul 6 de mai
jos, urmatoarele premii:
Pe perioada festivalului se vor oferi următoarele premii, în limita stocului disponibil:
Nr.
Crt.

1
2
3
4
5
6
7
8

Premiu

Cantitate

Valoare
Unitara
(TVA incl.)

Valoare
Totala
(TVA inc.)

Palarie
Ghirlanda
Kit Ustensile Gratar
Halba Ceramica
Joc "Table"
Kit Jocuri
Tricou
Voucher
Total

48
96
16
16
16
16
16
16

6,3
1,0
46,3
19,6
64,7
19,2
25,7
3,5

302,2
100,0
740,7
314,2
1035,8
307,5
411,3
56,0
3267,48

Toate premiile se oferă pe loc, pe scena evenimentului.
5.2. Valoarea totala neta maxima a premiilor oferite in cadrul Concursului este de 3267,48 lei
TVA inclus. Descrierea premiilor este cu titlu informativ. Organizatorul nu isi asuma
responsabilitatea pentru modificarile survenite.
5.3. Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestui Concurs nu au posibilitatea de a primi
contravaloarea in bani sau in alte bunuri a premiilor si nici nu pot schimba caracteristicile
premiilor castigate.
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ARTICOLUL 6 – MECANISMUL DESFASURARII CONCURSULUI
6.1. Conditii privind inscrierea valabila in Concurs
Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Concurs este necesara indeplinirea
cumulativa a urmatoarelor conditii:
(1) Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Articolului 4 de mai
sus;
(2) Inscrierea se va face exclusiv in perioada Concursului mentionata la Articolul 2 de mai sus
si Articolul 6.2 de mai jos;
(3) MECANISM CONCURSURI SI REGULAMENT DE PARTICIPARE:
- de Joi pana Duminica, intre orele 19.00 – 22.00, pe scena evenimentului Oktoberfest Slatina se
vor desfasura urmatoarele concursuri: CORNEL LIVE, CORNEL HORENER, ROATA LUI CORNEL, CEA
MAI SPUMOASA MASA.
- MC-ul invita pe scenă persoane peste 18 ani pentru fiecare joc: CORNEL LIVE / 5 pers, CORNEL
HORENER/ 4 persoane, ROATA LUI CORNEL/ 4 persoane, CEA MAI SPUMOASA MASA/10 persoane.
Persoanele au dreptul de a juca o singura data pe zi la toate jocurile de pe scena.
- Fiecare joc se va juca pe rand si va fi moderat de MC
- Dupa fiecare joc, castigatorii vor primi premii pe loc, iar cei care au pierdut vor primi premii de
consolare, tot pe loc.
- Premiile se ridica in ziua evenimentului, dupa fiecare joc, doar in perioada desfășurării festivalului:
5 Octombrie – 8 Octombrie 2017.

6.2. Inscrierea in Concurs , detalii de participare și mecanism
6.2.1 Jocuri Ciucaș pe scena festivalului și mecanismele de desfășurare :
a)
b)
c)
d)

CORNEL LIVE!
CORNEL HORENER
ROATA LUI CORNEL
CEA MAI SPUMOASA MASA

a) CORNEL LIVE!
- primele 5 persoane cu numele Cornel sau Cornelia, care se prezinta pe scena cu buletinul, primesc
cate o palarie Ciucas,
- MC ul le va verifica buletinele pt validare
- necesar - MC, 5 palarii Ciucas

b) CORNEL HORENER
- 4 palarii Ciucas aruncate inspre coarnele lui Cornel pentru a verifica indemanarea si precizia
concurentilor spre deliciul cerbului Cornel
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- Se joaca 4 persoane, iar fiecare concurent are voie sa arunce cu cele 4 palarii - cate o aruncare pt
fiecare palarie primita - de la linia de marcaj
- Va arunca, pe rand, cate un concurrent, iar dupa fiecare aruncare – MC ul spune cifra stransa de
fiecare concurent
- Castiga persoana cu cele mai multe palarii asezate in coarnele mandrului cerb Cornel
- Persoana castigatoare primeste o halba de ceramica, celelate 3 persoane castiga premiul de
consolare- cate o palarie.
Necesar:
- Un cerb Cornel in marime naturala cu coarne mari ,
- 4 palarii Ciucas
- 4 concurenti, MC,
- O linie de marcaj pe care scrie * câștigă RELAXAT - de unde se arunca covrigii spre coarnele cerbului
Cornel

c). ROATA LUI CORNEL
- O roata cu premii care sa scoata la lumina norocul participantilor si care sa ofere in acelasi timp
zambete relaxate cu mesaje motivationale si provocari date de cerbul Cornel
- Roata e formata din mai multe felii colorate: premii care se vor oferi pe loc, in limita stocului
disponibil, mesaje de genul: castiga relaxat... data viitoare, te provocam la poze relaxare, etc
- Fiecare concurent are voie sa invarta relaxat o singura data roata lui Cornel
Necesar:
- Roata, 4 concurenti, MC,
Roata are 8 zone (felii):
- Castiga relaxat... data viitoare / necastigator
- Nu face spume - mai bea o bere/ castigi un voucher de 2 beri
- Te provocam la amintiri relaxare – cu o halba in mana
- Fii verde de fericire / ai castigat o ghirlanda
- 20 pct. Noroc, Cornele! Ai castigat table
- 20 pct. Noroc, Cornele! Ai castigat kit de jocuri
- 20 pct. Noroc, Cornele! Ai castigat kit de gratar
- Zambeste relaxat! Fa un selfie cu Cornel . Ai o palarie
d). CEA MAI SPUMOASA MASA.

- MC ul va premia 2 cele mai galagioase mese cu cate 10 ghrilande – pentru a inverzi atmosfera din
cortul Oktoberfest.
- Se va urca pe scena si va intreba care este cea mai galagioasa masa – publicul va vota in functie de
galagia facuta de petrecareti.
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6.3. DESEMNAREA CASTIGATORILOR
Castigatorii vor fi desemnati conform regulilor de la punctul 6.2, , dintre participantii care s-au
inscris in fiecare zi de concurs conform mecanismului si care au indeplinit conditiile stipulate in
prezentul Regulament. Premiile se vor acorda în limita stocului disponibil.
Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestui Concurs nu au posibilitatea de a primi
contravaloarea in bani sau in alte bunuri a premiilor si nici nu pot schimba caracteristicile
premiilor castigate.
6.4. Validarea si Inmanarea castigurilor. Publicarea castigatorilor.
Ulterior desemnarii castigatorului Concursului, Organizatorul va proceda la validarea castigului,
ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor in Concurs,.
Astfel, pentru ca un Participant sa poata fi validat drept castigator al Concursului, este necesara
indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
(1) Participantul are dreptul de a se inscrie in Concurs, potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;
(2) Inscrierea in Concurs sa se realizeze conform Art. 6.2 de mai sus;
(3) Respectarea tuturor conditiilor de inscriere indicate la Art. 6.1 de mai sus;
Pentru a intra in posesia premiului si pentru a fi validat drept castigator, Participantul trebuie
sa:
- sa participe la jocurile oragnizate pe scena evenimentului Oktoberfest Slatina , pe
perioada festivalului, în perioada 5 Octombrie – 8 Octombrie 2017, in intervalul orar
19.00 – 22.00 de joi pana duminica
- sa prezinte actul de identitate;
Prin furnizarea informatiilor solicitate castigatorul accepta implicit premiul si isi exprima acordul
in legatura cu anuntarea sa ca si castigator, prin publicarea numelui si a prenumelui sau pe
canalele de promovare Ciucaș.
Validarea si inmanarea premiilor se va face dupa criteriile mentionate mai sus in art. 6.3 si in art
6.5.
In cazul in care castigatorul nominalizat pentru un tip de premiu nu poate fi validat, premiul
neacordat va ramane in posesia Organizatorului.
Organizatorul nu poate fi facut responsabil pentru cazul in care un Participant desemnat
castigator nu urmeaza procedura de validare si inmanare a premiului in ziua in care a fost
anuntat de castig.
6.5. Intrarea in posesia premiilor
Premiile vor fi inmanate castigatorilor pe loc, dupa fiecare joc de pe scena din cadrul
evenimentului Oktoberfest Slatina pe baza dovezilor de participare si anuntare a castigului,
doar pe perioada festivalului 5 Octombrie - 8 Octombrie 2017, in intervalul orar 19.00 – 22.00.
Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage
raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in
responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un
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Participant desemnat castigator nu se va prezenta, conform Regulamentului, pentru a-si
revendica premiul.
Orice eventuala contestatie poate fi formulata in scris de catre participant si depusa personal
sau expediata prin posta, in termen de o luna calendaristica de la data incheierii Concursului, pe
adresa: Ursus Breweries SA, Romania, Sos Pipera, nr. 43, Floreasca Park, Corp A, et.2, Bucuresti,
sector 2. Contestatia se va solutiona, in termen de maximum 30 (treizeci) zile lucratoare de la
primire.
In cazul in care contestatorul va fi nemultumit de decizie se va incerca rezolvarea contestatiei
pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de
instantele judecatoresti romane competente.

ARTICOLUL 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, prin
intermediul Agentiei, daca este cazul.
ARTICOLUL 8 – LIMITAREA RASPUNDERII
8.1. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a
sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestui Concurs.
8.2. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestui Concurs,
decizia Organizatorului este definitiva.
8.3. Eventualele contestatii vor fi luate in considerare pana la data de 01.10.2017, inclusiv.
Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.
8.4. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru situatiile in care anumite persoane
inscrise in Concurs sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la concurs, daca
aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care
Organizatorul il poate, in mod rezonabil, exercita.
Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta
castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al concursului sau a altor schimbari legate de
implementarea concursului. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice Participant care nu
respecta regulile concursi sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de
sabotaj de orice tip la adresa concursi. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la
dispozitia Organizatorului toate datele de contact relevante, (numele, prenumele, adresa si
numarul de telefon mobil).
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ARTICOLUL. 9 - PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Organizatorul nu va colecta date personale pe durata Campaniei promotionale.
ARTICOLUL. 10 - INCETAREA / INTRERUPEREA CONCURSULUI. FORTA MAJORA
Concursul va putea fi intrerupt pentru durate determinate si/sau va putea inceta doar in caz de
forta majora/caz fortuit, asa cum sunt definite de lege si/sau printr-o decizie unilaterala a
Organizatorului Concursului, dar nu inainte de a anunta publicul prin afisare la sediu si pe
pagina de Facebook Bere Ciucas.
ARTICOLUL 11 - IMPOSIBILITATEA RIDICARII PREMIILOR
In cazul in care oricare dintre castigatorii Concursului se afla in imposibilitate de a se deplasa,
predarea premiului se va face unei persoane imputernicite prin procura notariala speciala
pentru acest lucru. Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea
premiului respectivei persoane imputernicite prin procura notariala, precum si de plata oricaror
despagubiri sau solutionarea oricaror reclamatii legate de aceasta.
ARTICOLUL 12 – LITIGII
Eventualele neintelegeri aparute intre Organizator si participantii la Concurs se vor rezolva pe
cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, acestea vor fi supuse spre
solutionare instantelor judecatoresti romane competente, in conformitate cu prevederile
legislatiei romane.
ARTICOLUL. 13 - ALTE CLAUZE
Deciziile Organizatorului privind Concursul sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.
Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea
in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.
Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a
sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le
implica organizarea si desfasurarea Concursului.
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