REGULAMENTUL CONCURSULUI
„Halloween – Instagram Photo Challenge”
organizat de Park Expert Service DTL SRL
in perioada 26 octombrie – 5 noiembrie 2017

Art. 1. ORGANIZATORUL
Organizatorul concursului “Halloween – Instagram Photo Challenge” este Park Expert
Service DTL SRL, persoana juridical romana, cu sediul in Chiajna, jud. Ilfov, Str.
Divertismentului, nr. 1, J23/1454/2011, CUI RO 28556465 denumita in continuare
“Organizatorul” .
Concursul “Halloween – Instagram Photo Challenge” se va desfasura conform prevederilor
prezentului Regulament care este obligatoriu pentru toti participantii, denumit in cele ce
urmeaza “Regulamentul”.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica Regulamentul oficial,
completarea urmand sa fie adusa la cunostiinta publica in modalitatile prevazute la Art.3.
Art. 2. Durata si locul de desfasurare a Concursului
Concursul se desfasoara in perioada 26.10.2017 – 5.11.2017 inclusiv, in incinta parcului
de distractii acoperit Divertiland Playland, in timpul programului de functionare al parcului.
Divertiland este situat pe str. Pipera 59, Sector 2, Bucuresti, Atlas Business Center, Hala 3.
Pentru desfasurarea Concursului si inscrierea participantilor la acest concurs s-a amenajat un
loc special in incinta Divertiland Playland, denumit photo corner.
Art. 3 Regulamentul official al Concursului
Regulamentul oficial al Concursului este disponibil oricarui solicitant, in mod gratutit, pe
intreaga durata de desfasurare a campaniei, in format electronic, prin accesarea
http://www.divertilandplayland.ro.
Concursul poate fi mediatizat in scopul informarii
publicului, inclusiv prin intermediul unor material publicitare si/sau cu rol informative.
Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu
prevederile prezentului
Regulament.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau complete Regulamentul, precum si

dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Concursului, cu
conditia instiintarii prealabile a participantilor. Orice modificari/completari aduse
prevederilor prezentului Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi
communicate
catre
public
prin
publicarea
pe
pagina
web:
http://www.divertilandplayland.ro.
Art. 4 Drept de participare
Concursul este deschis oricarei persoane fizice, care detine un cont de Instagram.
Angajatii companiei Park Expert Service DTL SRL si ai altor companii implicate in
Concurs, precum si rudele de gradul I al acestora (copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au
dreptul de a participa la Concurs.
Art.5. MODUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI – CONDITII DE PARTICIPARE
5.1. Aceasta Campanie este deschisa tuturor persoanelor fizice care in perioada de
desfasurare a Concursului 26.10.2017 – 5.11.2017 vor achizitiona cel putin un bilet de acces
la Divertiland Playland.
5.2 Clientii vor fi informati cu privire la conditiile de participare la Concursul “Halloween
–
Instagram
Photo
Challenge”
atat
pe
pagina
de
Facebook
www.facebook.com/DivertilandPlayland, pe site-ul www.divertilandplayland.ro, cat si in
incinta locatiei Divertiland Playland.
5.3. Clientii pot participa la concursul “Halloween – Instagram Photo Challenge” o singura
data.
5.4 Pentru a avea dreptul de a participa la concurs, clientii vor trebui sa urmeze urmatorii
pasii:
• Sa se deghizeze cu accesoriile de Halloween din photo corner.
• Sa foloseasca rama de Instagram
• Sa realizeze cea mai infricosatoare poza si sa o incarce pe contul lor de Instagram.
• Sa foloseasca hashtag-urile #DivertilandPlayland si #NonStopHalloween
• Sa dea follow contului de Instagram www.instagram.com/divertilandplayland.
•
Sa prezinte poza operatorului responsabil care va verifica daca participantul a
respectat toate cerintele mecanismului.
• Dupa parcurgerea tuturor cerintelor din concurs, Clientii vor trebui sa completeze
formularul de Inscriere in concurs cu: nume, prenume, e-mail, telefon. Toti clientii
participanti vor completa formularul de inscriere de la operatorul responsabil si vor primi
automat un voucher de acces la Divertiland Playland, in perioada 5.11 – 30.11.2017.
Dupa completarea Formularului de Inscriere, fiecare client va primi un premiu garantat
din partea Divertiland Playland, asa cum este descris la art 6.
5.5. Clientii vor avea dreptul de a participa cu contul personal o singura data pe parcursul
desfasurarii concursului zilnic “Halloween – Instagram Photo Challenge”.
5.6. Organizatorul are dreptul de a valida autenticiatea pozei de participare si va semnala
orice tentativa de fraudare a acesteia, avand dreptul de a respinge inscrierea participantului
in concurs
5.7 Participarea oricarui client la prezentul Concurs implica obligativitatea respectarii
prevederilor din prezentul Regulament.

Prin participarea la acest Concurs si completarea si semnarea formularului de inscriere,
participantii isi exprima consimtamantul, in mod expres si neechivoc, pentru ca orice date
cu
caracter personal, precum si orice alte informatii furnizate sau cuprinse in formular, sa intre
in baza de date a Organizatorului, pentru a fi prelucrate si utilizate in orice activitati si scopuri
legate de marketing si publicitate.
Prin completarea formularului de participare la Concurs, participantii sunt de acord ca
numele, datele sale de identificare si fotografiile publicate din cadrul concursului sa poata fi
facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre Organizator in materiale tipărite,
audio sau video, fara ca acesta (castigatorul) sa emita pretentii financiare Organizatorului
pentru realizarea acestor operatiuni.
Art. 6 Modalitatea de acordare a premiilor .
6.1 Premiile garantate vor fi acordate zilnic si pe loc fiecarui participant, dupa completarea
Formularului de Inscriere, conform art. 5 din prezentul Regulament. Participantii vor primi
pe loc premiul garantat.
Numarul de premii disponibile pentru acest concurs este de 100 de premii garantate
tuturor partincipantilor. Valoarea totala a premiilor este de 6.000 lei.
PREMII GARANTATE
Voucher acces
Divertiland Playland

DESCRIERE
Cu prezentarea voucherului
la casierie poate beneficia
de acces gratuit un copil

CANTITATE

VAL/BUC

100 buc

60 lei

VAL TOTALA
6.000 lei

6.2. In cazul in care premiile garantate se vor epuiza inainte de inchierea perioadei
de desfasurare a campaniei, Organizatorul nu este obligatoriu sa suplimenteze
cantitatea acestora.
6.3 Premiile puse la dispozitie sunt urmatoarele: 100 de vouchere care asigura intrarea unui
copil o singura data in Divertiland Playland in perioada 5.11 – 30.11.2017, in timpul
programului de functionare al parcului Divertiland Playland.
6.4 Clientii vor putea beneficia de premiilor oferite in consecinta cu natura acestora, asa
cum este descrisa la art 6.3.
6.5 Nu se permite acordarea contravalorii in bani sau schimbarea premiilor oferite in
cadrul acestei campanii.
6.6 Indeplinirea obligatiilor de natura fiscala ii revine Organizatorului.
Art. 7 . INCETAREA / INTRERUPEREA CAMPANIEI. FORTA MAJORA
Prezenta Campanie poate inceta la data de 5.11.2017, ora 20.00, dar poate inceta si inainte
de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta
majora, inclusive in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa
sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.
Forta majora insemna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de
catre Organizator, inclusive imposibilitatea Organiatorului din motive independente de

vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini
obligatiile asumate prin Regulament.
Art. 8. 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,
abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica
organizarea si desfasurarea Concursului.
Organizatorul, angajatii si colaboratorii acestuia nu-si asuma nicio raspundere pentru daune,
pierderi sau pagube de orice fel aduse oricarui tip de proprietate sau persoane, rezultate in
totalitate sau in parte, direct sau indirect, in urma intrarii in Concurs, ca urmare a modului de
actiune sau Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage sau modifica prezentul Concurs si
respectiv natura oricarui premiu (a unei variante egale sau superioare ca valoare) in cazul in
care el sau modul de actiune in Concurs este afectat sau se pare ca va fi afectat de
imprejurari neprevazute si/sau circumstante care scapa, in mod rezonabil de sub controlul
sau care pun
Organizatorul in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate.

