REGULAMENT CONCURS BLOG FASHION
„ Stylish Pool Party”
5-16 iulie 2013
1. Organizatorul Campaniei
Organizatorul Concursului 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. Perioada de desfăşurare a Concursului
Concursul se va desfăşura în perioada 5-16 iulie 2013, ora 00.00, conform
prezentului regulament.

3. Mecanismul Concursului
Pentru a participa la concursul de pe blogul fashion Palas Mall trebuie să îndepliniți
următoarele condiții cumulative:


Sa propuneti sub forma unei descrieri text o tinuta pentru o petrecere la
piscina (ex: stil, accesorii, piese vestimentare utilizate, culor, materiale etc.)



Să completaţi numele dumneavoastră si adresa de email



Descrierile trebuie sa se realizeze sub forma unui

comment la articolul

denumit „Stylish Pool Party” de pe blogul blog.palasmall.ro


Castigatorii vor fi anuntati la finalul Campaniei - Miercuri, 17 iulie, ora
10.00 si vor fi in numar de 12 castigatori



Castigatorii sunt alesi de stilistul Palas Iasi, Simona Semen, pe baza opiniei
exclusive a acesteia, fara drept de a fi contestata de terte persoane. Stilisyul
va selecta descrierile in acord cu tema propusa si cu tendintele verii 20132014.



Stilistul va avea in vedere urmatoarele criterii:
o Creativitatea
o Acordul tinutei propuse cu tendintele verii 2013/2014
o Originalitatea

Criteriile sunt notate cu punctaje de la 1 la 5, care se insumeaza. Cele 12 inscrieri care
intrunesc cele mai mari punctaje, la finalul concursului, vor fi desemnate castigatoare.


Anunţarea câştigătorilor se face atat pe pagina de Facebook PalasIasi
(facebook.com/palasiasi) cat si pe blogul PalasMall http://blog.palasmall.ro/
iar acestia sunt contactat prin adresa de email inscrisa impreuna cu
commentul ce reprezinta inscrierea in concurs.



Premiul constând într-o invitatie pentru 2 persoane la Piscina Apollo
Summer Lounge din Iasi ( acces intrare Piscina si cate un cocktail de
persoana) poate fi valorificat doar în perioada 20 iulie - 31 august 2013
ulterior acestei perioade premiul își pierde valabilitatea.



In cazul in care, unul sau mai multi castigatori nu pot fi contactati (nu
raspunde, nu are adresa de email valida sau nu ia legatura cu
reprezentantii Palas Mall prin orice mijloc de comunicare) in decurs de
72 ore de la trimiterea emailului de instiintare, se considera ca a
renuntat la premiu si se alege un alt castigator din lista celor inscrisi.

Toate materialele rezultate în urma concursului devin proprietatea Palas Mall cu toate
drepturile aferente (prelucrare, publicare, utilizare informaţii conţinute).
Nu vor fi acceptate în concurs comment-urile care:
- nu sunt considerate inscrieri valide in cocnurs, commenturile care nu sunt insotite de o
adresa de email valida la care, persoana inscrisa sa poata fi contactata si cele postate in
afara perioadei de inscrieri ( 5-16 iulie, ora 00.00)
- nu fac referire la tema concursului – petrecere la piscina
- nu sunt postate la articolul „Stylish Pool Party”
- pot aduce prejudicii unei persoane, unei afaceri sau unei întreprinderi;
- sunt protejate de drepturi de autor care nu aparţin concurentului;

- conţin orice formă de violenţă
- prezintă încalcarea legii sau orice modalitate prin care aceasta ar putea fi incalcată;
- prezintă consum de droguri ilegale;
- promovează rasismul, sexismul, homofobia, discriminarea etnică, socială, rasială,
religioasă sau orice fel de discriminare;
- au caracter ofensator, abuziv, indecent, calomniator sau obscen;
- contin publicitate sau materiale promoţionale ale unor competitori direcţi sau indirecţi ai
S. C. Iulius Management Center S.R.L.
- contravin legislaţiei româneşti în vigoare.
Concurenţii poartă întreaga răspundere asupra comment-urilor înscrise în concurs cu
privire la încălcarea drepturilor persoanelor la proprietatea fizică şi intelectuală, la propria
imagine sau la intimitate. Organizatorul concursului nu poate fi sub nici o formă acuzat
pentru aceste consecinţe.
Nerespectarea termenilor prezentului regulament duce la descalificarea automată a
participantului.
Nu au drept de participare la această campanie următoarele persoane: angajaţii S.C.
Iulius Management Center S.R.L., angajaţii firmelor din Palas Iași, precum şi membrii
familiilor acestora până la gradul 4.

4. Premii
Premiile se acordă astfel:
a. Miercuri, 17 iulie, ora 10.00- vor fi acordate 12 premii ( cate unul pentru
fiecare zi de campanie 5-16 iulie 2013)
.
Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte premii şi nici nu se poate acorda
contravaloarea lor în bani. Regulamentul de participare autentificat este disponibil la
Centrul Info Palas Mall și pe pagina www.palasmall.ro , în mod gratuit, oricărui solicitant.

5. Dreptul de participare
La acest concurs pot participa numai persoanele fizice, indiferent de vârstă.

Nu au drept de participare la această campanie următoarele persoane: angajaţii S.C.
Iulius Management Center S.R.L., angajaţii firmelor din Iulius Mall Iaşi, angajaţii firmelor
implicate în organizarea acestei promoţii, precum şi membrii familiilor acestora.
Participarea la această campanie promoţională implică acceptarea prevederilor
prezentului regulament.

6. Prelucrarea datelor personale
Prin participarea la acestă campanie, participanţii sunt de acord ca datele lor de
identificare (nume, prenume si 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 campanie 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 Campaniei 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.
c) să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.
7. 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.

8. 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, în perioada campaniei în zilele de luni până duminică, între orele 10.0022.00.

9. 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.
10. 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 Campanie.

Departament Marketing
IULIUS MANAGEMENT CENTER
Emilian Gabriel Grosu, Administrator
Prin imputernicit Ovidiu Galan

