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REGULAMENTUL CONCURSULUI „Labirintul Iepurasului”  
31 martie – 15 aprilie 2017 

 
 

1. Organizatorul Concursului 

Organizatorul Concursului Labirintul Iepurasului este SC IULIUS MANAGEMENT 

CENTER SRL, Municipiul Iaşi, strada Palas nr. 7A, clădirea A1, etajul 2, biroul A.b-8, 

Judeţul Iaşi, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J 22-2758-2006, cod de 

inregistrare RO 19181463, cont bancar RO73 BACX 0000 0000 2033 8254, deschis la 

Unicredit Tiriac Bank Sucursala Iasi, reprezentata de Dl. Emilian Gabriel Grosu, în calitate 

de Administrator, denumita in continuare Organizator,  prin imputernicit Dl. Ovidiu Galan. 

 

2. Premii : 

2.1. Labirintul Iepurasului 

Premii pe loc 

- 5700 oua de ciocolata Leonidas 

- 700 de figurine de ciocolata Leonidas 

Premii prin tragere la sorți: 

- Un ou de ciocolata de 8.5 Kg de la Leonidas 

 

 Câștigătorii premiului la oului de 8,5 kg au obligația să semneze un proces verbal 

de predare primire a premiului cu datele personale. In cazul in care castigatorii sunt 

minori, procesul verbal va fi semnat de catre tutorele legal. 

Regulamentul de participare autentificat este disponibil la Centrele Info Palas Mall  și pe 

pagina www.palasmall.ro, în mod gratuit, oricărui solicitant.    

IMPORTANT! 

Prin acceptarea premiului câștigat în cadrul Concursul Labirintului Iepurasului 

câștigătorii își oferă accordul expres de a fi fotografiați iar imaginile rezultate să fie 

utilizate în campaniile de comunicare organizate de Palas Mall: facebook, 

testimoniale TV, presa scrisă și online, site-ul Palas si canalele de comunicare 

Leonidas. 

 

Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte premii şi nici nu se poate acorda 

contravaloarea lor în bani.  

Ridicarea  premiilor se va face doar pe baza buletinului de identitate, pentru ambele 

concursuri 
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Numele câştigătorului tombolei va fi afişat la Centrele Informaţionale din Palas Mall, 

pe site-ul www.palasmall.ro şi pe pagina Facebook/PalasIasi 

 

Valoarea comercială totală a premiilor este de 18.480 lei (TVA inclus). 

 

3. Perioada de desfăşurare a concursului 

 Labirintul Iepurasului: 01 – 14 aprilie 2017, ora 16.00 – 19.00, de luni pana 

vineri si 11.00 – 13.00 / 14:00 – 19:00 sambata si duminica 

 Tombola: 31 martie – 14 aprilie 2017 

4. Dreptul de participare si efectele juridice 

La concursul Labirintul iepurasului participă copii, cu vârsta peste 3 ani. Înscrierea la 

Concurs se face astfel: 

 Parintii copiilor trebuie să completeze talonul, primit la gradinita, sau 

pusa la dispozitia acestora la locatia special amenajata din Atrium Palas 

Mall 

 Talonul trebuie prezentat la intrarea in labirint, iar apoi depus in urna 

special amenajata 

 După depunerea talonului in urna, copii vor alege una dintre culorile 

oualelor tip butaforie de la intrarea din Labirint 

 In labirint, copii vor intra pe rand, in tururi de cate 5 minute. Intr-un tur 

intra 3 copii. 

 Copiii vor intra in labirint si vor cauta ouale de ciocolata de culoarea 

culorii alese.  

 Inainte de a iesi, cei trei copii vor trebui sa rezolve un puzzle. Cel care va 

rezolva primul puzzle-ul va primi o figurina de ciocolata 

 La finalul concursului, pe 14 aprilie 2017, ora 17.00, se va extrage una din 

brosurile in forma de ou desenate de catre copii din urna special 

amenajata 

 Castigatorul va primi un ou de ciocolata de 8,5 Kg, Leonidas 

Prin înscrierea la acest concurs, participantul declară și își asumă pe propria răspundere 

că: 

 Am luat la cunoştinţă de drepturile mele, conform Legii 677/2001, respectiv dreptul de 
informare, acces, intervenţie şi opoziţie asupra datelor. Completând acest formular, sunt 
de acord ca datele mele să fie prelucrate şi să intre în baza de date a S.C. Iulius 
Management Center S.R.L. în vederea participării la concurs şi sunt de acord să primesc 
materiale informative prin SMS, e-mail, poştă sau alte mijloace de comunicare  Iulius 
Management Center S.R.L.  
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 Declar pe propria răspundere că nu am probleme de sănătate care sa îmi interzică 
participarea la acest concurs, sau boli transmisibile către ceilalți participant 

 SC Iulius Management Center SRL nu îşi asumă responsabilitatea pentru eventualele 
vătămări corporale sau de altă natură survenite în timpul sau în urma concursului  

 Declar că accept şi înţeleg termenii şi condiţiile de participare la Concursul „#Impreuna la 
Palas Mall” si la Labirintul Iepurasului, precum şi Regulamentul Concursului. 

 Declar pe propria răspudere că nu sunt angajat al firmei Iulius Management Center, 
patron, asociat sau angajat al magazinelor din Palas Mall 

 Prin semnarea formularului de înscriere îmi dau acordul ca imaginea mea sau alte date 
publice precum rezultatele obţinute, clasamente, să fie folosite în materialele de 
promovare a evenimentului, sub forma de fotografii, afişe, filme, interviuri etc. in mod 
gratuit şi necenzurat. 

Regulamentul de participare autentificat este disponibil la Centrele Info Palas Mall şi  pe 

www.palasmall.ro  în mod gratuit, oricărui solicitant. 

La acest Concurs nu au voie să participe angajaţii S.C. Iulius Management Center S.R.L., 

angajaţii firmelor implicate în organizarea acestui Concurs, precum şi membrii familiilor 

acestora. 

 Participarea la acest Concurs implică acceptarea prevederilor prezentului regulament. 

5. Mecanismul Concursului Labirintul Iepurasului 

5.1. Înscrierile la tragerea la sorti încep pe 31 martie 2017, participantii fiind 

înscriși în ordinea sosirii la labirint.  

5.2.  Pentru a participa la concursul “Labirintul Iepurasului” trebuie să completati 

talonul special disponibil la intrare.  

5.3.  După completarea talonului si depunerea acestuia in urna, veti putea intra in 

labirint, in ordinea sosirii. 

5.4.  Concursul va avea loc in limita timpului disponibil alocat fiecărui tur de copii  

5.5.  Fiecare copil are voie să participe o singură dată pe toată durata desfăşurării 

Concursului și trebuie să se încadreze în termenul de 5 minute alocat fiecăruia în 

parte. 

5.6.   In labirint se va intra in tururi de cate 3 copii, fiecare tur durand 5 minute 

5.7. Copiii vor alege la intrare o culoare din cele 3 disponibile 

5.8.  Copii vor trebui sa gaseasca in cosuletele asezate in labirint, oula de 

ciocolata de culoarea aleasa. 

5.9.  Dupa ce au gasit cele 3 oua, copiii vor trebui sa rezolve un puzzle. Cel care 

va rezolva primul puzzle-ul, va primi o figurina de ciocolata. 

5.10.  Pe 14 aprilie, se va extrage un talon din cele depuse in urna, iar posesorul 

talonului extras va castiga un ou de ciocolata Leonidas de 8.5 kg. 

 

http://www.palasmall.ro/
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În cazul in care castigatorul de nu poate accepta premiul din diferite motive, 

renunță la el sau se va dovedi ca nu a indeplinit conditiile de participare si de acces 

la acest Concurs, stipulate in prezentul regulament, organizatorul isi rezerva 

dreptul de a mai efectua o extragere pentru a declara un nou castigator. 

7. Prelucrarea datelor personale 

Prin participarea la acest Concurs, participanţii sunt de acord ca datele lor de identificare 

(nume, prenume, vârstă, domiciliu, seria și numărul de buletin, telefon, email) să intre în 

baza de date a Organizatorului, acestea putând fi folosite, în mod gratuit, pentru activităţi 

publicitare (TV, audio, presă, materiale promoţionale, outdoor) sau în alte campanii 

promoţionale organizate de S.C. Iulius Management Center S.R.L. De asemenea, îşi dau 

acordul să participe la realizarea şi difuzarea materialelor de promovare a prezentei 

campanii, precum şi să primească obiecte promoţionale sau informaţii prin poştă, telefon, 

SMS au alte mijloace de comunicare. 

Tuturor participanţilor la Concurs le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 

nr.677/2001. Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face de către S.C. Iulius 

Management Center S.R.L. în conformitate cu dispoziţiile Legii 677/2001, notificarea 

prelucrării acestor date fiind înregistrată în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu 

caracter personal sub nr.6568 la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării 

Datelor cu Caracter Personal. 

Prin înscrierea la această promoţie, participanţii declară expres că sunt de acord cu 

regulamentul Concursului  şi ca datele lor personale să fie prelucrate şi să intre în baza 

de date a S.C. Iulius Management Center S.R.L.. 

Scopurile constituirii bazei de date sunt: verificarea identităţii; scopuri promoţionale, de 

informare prin diverse mijloace de comunicare (poştă, e-mail, SMS sau alte mijloace de 

comunicare) cu privire la promoţiile S.C. Iulius Management Center S.R.L. sau alte acţiuni 

de marketing desfăşurate în viitor de către S.C. Iulius Management Center S.R.L. 

Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea din baza de date, scriind pe, 

adresa Palas Mall, Str. Palas, nr 7 A. , în atenţia Departamentului Marketing. 

La cererea participanţilor adresată în scris, Organizatorul se obligă în funcţie de solicitare:  

a) să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu datele sale personale, în mod 

gratuit, pentru o solicitare pe an; 

b) să rectifice, actualizeze, blocheze, şteargă sau să transforme în date anonime, în mod 

gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă cu dispoziţiile Legii nr.677/2001 

privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi 

liberă circulaţie a acestor date. 
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c) să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului. 

 

8. Taxe şi impozite 

Impozitul pentru premiile obtinute de catre castigatori  prezentului concurs se calculează 

potrivit Codului Fiscal. 

Impozitul pentru premiile a căror valoare individuală depaşeşte suma de 10.000 de lei 

este in sarcina exclusiva a castigatorului unui astfel de premiu, acesta avand obligatia ca 

in termen de 7 zile calendaristice de la anuntul castigului, sa achite direct  Organizatorului 

contravaloarea impozitului stabillit conform prevederilor Codului Fiscal. Neachitarea 

impozitului de către câştigători în termenul anterior menţionat echivalează cu renunţarea 

 expresa a acestora la premiul castigat. 

Impozitul pentru premiile a caror valoarea individuala este sub 10.000 de lei se va suporta 

de către societatea organizatoare. 

 

9.  Regulamentul Oficial 

Regulamentul de participare autentificat este disponibil în copie, în mod gratuit, oricărui 

solicitant. Orice solicitare în acest scop poate fi făcută la Centrul Informaţional din Palas 

Mall, nr. 7 A, Palas Mall, în perioada concursului, în zilele de luni până duminică, între 

orele 10.00-22.00. 

 
10. Soluţionarea litigiilor 

În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi participanţii la Concurs acestea 

vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale 

amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiu spre soluţionare instanţelor 

competente române. 

 

11. Încetarea Concursului 

Concursul poate înceta numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie Forţă Majoră 

sau în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a 

continua prezenta Concursului 

 

 

Departament Marketing 

 IULIUS MANAGEMENT CENTER 

Emilian Gabriel Grosu, Administrator 
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SS Prin imputernicit  

LS Ovidiu Galan  


