REGULAMENT CONCURS “Le Mans 66”

CINE GOLD ROMÂNIA·MIERCURI, 21 NOIEMBRIE , 2019: durează 3 minute citirea
regulamentului;

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul Concursului ”LE MANS 66” (denumit în continuare „Concursul”) este CINE
GOLD România, cu sediul în București, Str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 1 A, sector 1. Concursul
se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit în continuare „Regulament”)
care este obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau
schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași maniera în care
a fost făcută și informarea inițială. Concursul va fi operat prin intermediul S.C. CINE GOLD
S.R.L., cu sediul în București, Str. Ion Ionescu de la Brad nr. 1 A, sector 1, C.U.I. RO 36 42 43
17, înregistrată cu Nr. Ord. Reg. Comerțului J40 /10858 /2016.

SECȚIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI
Concursul se va desfășura în perioada 21 – 28 noiembrie 2019, fiind anunțat pe pagina de Facebook
a companiei CINE GOLD,
https://www.facebook.com/CineGoldSibiu/ , pe www.cinegold.ro/concurs și la casa de bilete.

SECȚIUNEA 3. DREPTURI ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE
Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex
sau religie, rezidente în România, care respectă condițiile prezentului Regulament și care urmează
indicațiile prezente în acest Regulament pentru a-și valida participarea. Nu pot participa angajați
ai Organizatorului și ai celorlaltor companii implicate în această acțiune, și rudele de gradul I ale
acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara
oricarei constrangeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare aparține în
exclusivitate participantului care indeplinește condițiile impuse de Regulament. Dreptul de
participare la concurs este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau
informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale. Pentru a putea

participa la Concurs, participanții trebuie să achiziționeze bilet la filmul Le Mans ’66, zilnic, pe
perioada în care rulează filmul, proiecția de la orele 19:00 și 20:15. După ce au intrat în sală, in
baza biletului si a numarului de pe scaun se va extrage un câștigător.

SECȚIUNEA 4. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE
Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru
protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a
acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul
de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.
Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanți la înscrierea în concurs
exclusiv în scopul anunțării și identificării câștigătorului.

SECȚIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Utilizatorii vor afla informații legate de concurs de la casa de bilete, de pe pagina de facebook
Cine GOLD https://www.facebook.com/CineGoldSibiu/ și de pe www.cinegold.ro/concurs.
Participanții se pot înscrie în concurs în perioada 21 - 28 noiembrie 2019, astfel:
1. Se prezintă la casa de bilete a multiplexului Cine Gold,
2. Achiziționează bilete la filmul Le Mans ‘66
3.Așteaptă în sală extragerea numărului de scaun ce urmeaza sa fie validat cu biletul.

Vă rugăm să păstrați biletele pentru a putea ridica premiul.

SECTIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI
Se vor acorda ca premiu 7 produse: 2 tricouri și 5 șepci vintage inscripționate.

SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORULUI
Câștigătorii vor fi desemnați prin tragere la sorți dintre cei care îndeplinesc condițiile de mai sus.
Toți participanții la concursul “ LE MANS 66” trebuie să îndeplinească condițiile Regulamentului.

SECȚIUNEA 8. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI
Câștigatorii acestui concurs vor fi informați cu privire la rezultatul concursului zilnic, pe perioada
în care rulează filmul și la orele stabilite în Regulament. În cazul în care câștigătorul nu este de
accord să ridice premiul, atunci Organizatorul va extrage un alt câștigător.

SECȚIUNEA 9. DREPTURI DE AUTOR

Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot aparea ca
urmare a postării unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor pe facebook.com.

SECȚIUNEA 10. ÎNCETAREA CONCURSULUI
Prezentul Concurs va înceta de drept la data de 28 noiembrie 2019, ora 23.59 și poate înceta înainte
de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră - care face imposibilă
derularea.

SECȚIUNEA 11. REGULAMENTUL CONCURSULUI
Regulamentul Concursului este disponibil în mod gratuit pe adresa de Facebook Cine GOLD
România. Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să se conformeze acestui

Regulament. Orice modificare a prezentului Regulament vor fi
https://www.facebook.com/CineGoldSibiu/ și pe www.cinegold.ro/concurs.

comunicate

pe

SECȚIUNEA 12. TAXE ȘI IMPOZITE AFERENTE
Organizatorul concursului nu este răspunzător de plata altor taxe sau a altor obligații financiare
legate de premiul oferit, acestea căzând în sarcina persoanei câștigătoare.

SECȚIUNEA 13. LITIGII
În cazul unor litigii apărute între Cine GOLD și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate
pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în
litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente.

