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REGULAMENTUL  

(denumit în cele ce urmează “Regulamentul”)  

CAMPANIEI “COOL@SCHOOL”  

(denumită în cele ce urmează “Campanie”) 

DIN CENTRUL COMERCIAL PROMENADA 

 

 

Art. 1 Organizator 

Organizatorul Campaniei este: 

FLOREASCA CITY CENTER S.R.L., persoană juridică română cu sediul social în Calea Floreasca nr. 175, sector 1, București, 

România, tel.: 021 20829 99 / fax: 021 232 3800, înregistrată la ONRC sub Nr. 40/16862/2005, Cod Unic de Înregistrare RO 

18020418, cont bancar nr. RO79 RZBR 0000 0600 0711 0526 deschis la Raiffeisen Bank S.A., Agenția 13 Septembrie, reprezentată 

legal de către Monica Bărcuțean, administrator. 

 

Art. 2 Locul desfășurării Campaniei 

Campania se desfășoară în Centrul Comercial Promenada, situat în Calea Floreasca nr.246B, sector 1, Bucureşti (denumit în cele 

ce urmează „Centrul Comercial”). 

 

Art. 3 Durata Campaniei 

Campania se desfășoară în Centrul Comercial Promenada, situat în Calea Floreasca nr. 246B, sector 1, Bucureşti (denumit în cele 

ce urmează „Centrul Comercial”), în perioada 18.08.2014 (ora 16:00) - 20.09.2014 (ora 18:00). 

 

Art. 4. Dreptul de participare 

4.1. La această Campanie pot participa persoane fizice, care au împlinit 18 ani la data începerii Campaniei, clienți ai magazinelor 

din Centrul Comercial (cu excepțiile expres menționate în cadrul acestui regulament), având domiciliul/reședința în România, mai 

puțin angajații societății S.C. FLOREASCA CITY CENTER S.R.L., angajații magazinelor din Centrul Comercial Promenada și angajații 

companiilor implicate în desfășurarea Campaniei, inclusiv membrii de gradul I ai familiilor acestora. 

4.2 Participarea la această Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului 

Regulament. 

 

Art. 5 Mecanica desfășurării Campaniei și condițiile de participare 

5.1. Pentru a participa în această Campanie, clienții, cu drept de participare în Campanie, trebuie să achiziționeze, în perioada 

18.08.2014 (ora 16:00) - 20.09.2014 (ora 18:00), din magazinele Centrului Comercial (cu excepţia celor care desfășoară activități 

de natura: schimb valutar, intermedieri de plăți, inclusiv utilități, activități bancare și de asigurări și jocuri de noroc tip cazino), 

produse sau servicii cu o valoare cumulată de minimum 200 lei, pe unul sau mai multe bonuri fiscale, pentru aceeași zi 

calendaristică.  

5.2. Bonurile fiscale emise în zile calendaristice diferite nu se cumulează. Bonurile fiscale pot fi folosite în Campanie exclusiv în 

ziua în care au fost emise de magazinele din cadrul Centrului Comercial. Un bon fiscal emis de magazinele din cadrul Centrului 

Comercial, care nu a fost folosit în Campanie în ziua emiterii sale, nu mai poate fi folosit în Campanie. Bonurile fiscale emise de 

magazine aflate în afara Centrului Comercial nu pot fi folosite în Campanie. 

5.3. Pentru a participa în Campanie, clienții magazinelor din cadrul Centrului Comercial vor trebui: 

- să cumpere din magazinele Centrului Comercial în perioada Campaniei, produse și servicii cumulând o valoare totală 

de cel puţin 200 RON pentru o zi calendaristică; 

- să solicite şi să păstreze bonul/bonurile fiscale emise de magazin; 

- să se adreseze centrului info-point al Centrului Comercial localizat la parter, intrarea dinspre Calea Floreasca, cu 

bonurile fiscale adunate pentru validare, până cel târziu la închiderea programului centrului info-point al Centrului Comercial, în 

aceeași zi cu ziua emiterii bonurilor fiscale. Programul centrului info-point al Centrului Comercial este următorul: zilnic, pe toată 

perioada Campaniei, între orele 10.00 - 22.00 (exceptând pauzele de masă între orele 12:30 – 13:00 și 19:00 – 19:30). În schimbul 

bonurilor fiscale validate, vor fi eliberate taloane de participare răzuibile.  Bonurile fiscale vor fi marcate corespunzător, pentru a 

nu mai putea fi refolosite în Campanie. Participanții trebuie să păstreze bonurile fiscale în baza cărora le-au fost eliberate 

taloanele pentru participarea la tombola. Ridicarea sau revendicarea premiilor câștigate este condiționată de prezentarea de 

către participantul câștigător a bonurilor fiscale aferente, în original; 
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- să solicite de la centrul info-point al Centrului Comercial talonul/taloanele de participare răzuibile, în baza bonurilor 

fiscale validate. Numărul de taloane de participare răzuibile se eliberează, după validarea bonurilor fiscale, raportat la valoarea 

cumulată a bonurilor fiscale prezentate și validate. Valoarea unui bon fiscal este valoarea înscrisă pe respectivul bon fiscal 

(inclusiv TVA). Pentru valori cumulate ale bonurilor fiscale care depășesc multipli de 200 lei, se eliberează un număr proporțional 

de taloane de participare răzuibile. Astfel, de exemplu, pentru bonuri fiscale cu valoare cumulată între 200 lei și 399 lei se 

eliberează 1 talon. Pentru valori cumulate ale bonurilor fiscale între 400 lei și 599 lei, se eliberează 2 taloane. Pentru valori 

cumulate ale bonurilor fiscale între 600 lei și 799 lei, se eliberează 3 taloane. Pentru valori cumulate mai mari ale bonurilor fiscale 

se aplică același mecanism pentru eliberarea taloanelor de participare răzuibile. Valorile înscrise pe bonurile fiscale, care rămân 

nefolosite în urma aplicării acestui mecanism pentru eliberarea taloanelor de participare, nu pot fi folosite pentru eliberarea de 

noi taloane prin cumularea cu valoarea unor alte bonuri fiscale prezentate ulterior la centrul info-point al Centrului Comercial, 

indiferent de ziua calendaristică când acest lucru ar urma să aibă loc. 

5.4. Campania COOL@SCHOOL se va desfășura în două etape: 

1. Premii instant oferite de Organizator sau de magazinele din Centrul Comercial Promenada – clientul primește, prin 

prezentarea la centrul info-point al Centrului Comercial, talonul/taloanele de participare răzuibile, în baza bonurilor fiscale 

validate. Taloanele sunt răzuibile.  

 2. Tombolă – doar taloanele răzuibile necâștigătoare pot participa la tombolă/tragerea la sorți. 

5.5. Se definesc următoarele: 

- „Talon câștigător” este talonul ce are înscris unul dintre următoarele texte în zona răzuibilă: „Felicitări, ai 

câștigat un ghiozdan” sau “Felicitări, ai câștigat un caiet” sau “Felicitări, ai câștigat creioane colorate” sau “Felicitări, ai 

câștigat un marker” sau “Felicitări, ai câștigat un cadou surpriză”. Taloanele câștigătoare desemnează câștigătorii 

premiilor instant. Aceste taloane nu pot fi înscrise la Tombolă. 

- „Talon necâștigător” este talonul ce va avea înscris următorul text în zona răzuibila: „Participă la tombolă 

pentru cel mai cool ghiozdan”. Doar taloanele necâștigătoare pot participa în tragerea la sorți pentru Marile Premii. 

5.7. Fiecare participant trebuie să verifice dacă talonul este câștigător sau nu. Daca talonul este câștigător, participantul va 

prezenta talonul câștigător reprezentanților de la centrul info-point al Centrului Comercial și va solicita premiul instant înscris pe 

talon, după validarea acestuia de către reprezentantul de la centrul info-point. Dacă mesajul este “Felicitări, ai câștigat un cadou 

surpriză” atunci câștigătorul va extrage din urna special amenajată la biroul Info Point un bilețel pe care va fi trecută denumirea 

cadoului oferit de unul din magazinele din Promenada. Bonul/bonurile fiscale aferente talonului câștigător, trebuie însoţite de 

prezentarea și copia unui act de identitate valid (C.I.) şi de completarea în dublu exemplar a unui proces verbal de predare-

primire a premiului instant. 

5.8. Daca talonul nu este câștigător, Participantul se poate înscrie la tragerea la sorți, cu condiția să completeze corect Talonul de 

participare primit de la centrul info-point al Centrului Comercial și să-l introducă în urna special amplasată la centrul info-point al 

Centrului Comercial.  

5.9. Participarea la tragerea la sorți se face în baza Taloanelor de participare. Un Talon de participare este valid pentru tragerea 

la sorți dacă este completat integral cu: datele de identificare și de contact ale participantului (nume, prenume, telefon, e-mail, 

vârstă și altele dacă sunt menționate pe talon) şi semnătura acestuia.  

5.10. Talonul de participare este alcătuit din două părți distincte, o parte destinată datelor de contact și de identificare ale 

participantului și zonei răzuibile, respectiv o a doua parte, destinată informațiilor despre Campanie. Același număr de serie este 

marcat pe ambele părți ale talonului. După completare, partea talonului destinată datelor de contact și identificare ale 

participanților și zonei răzuibile se decupează de restul talonului. Pentru participarea la tragerea la sorți, partea Talonului 

destinată datelor de contact și de identificare ale participanților și zonei răzuibile trebuie introdusă în urna special amenajată de 

către Organizator, disponibilă la centrul info-point, în parterul Centrului Comercial, intrarea dinspre Calea Floreasca, până pe 

data de 20.09.2014 ora 18:00. Extragerea câștigătorilor va avea loc în data de 20.09.2014, începând cu ora 20:00.  

5.11. În data de 18 august 2014, ora 16:00, urna va fi sigilată, urmând a fi desigilată în data de 20 septembrie 2014, ora 20:00, 

când va avea loc extragerea câștigătorilor, prin tragere la sorți. Validarea câștigătorilor la tragerea la sorți se va face de către 

reprezentanții Organizatorului, sub condiția prezentării bonurilor fiscale în baza cărora le-a fost eliberat talonul și a părții de 

talon păstrate de participant, purtând seria identică cu cea a talonului extras. Termenul pentru validarea câștigătorilor la 

tragerea la sorți este de 7 zile calendaristice de la data afișării listei de câștigători pe www.promenada.ro si la centrul info-point 

din Promenada.  

5.12. Partea Talonului de participare care cuprinde informațiile despre Campanie, purtând aceeași serie ca și partea introdusă în 

urnă, trebuie păstrată de către participant. Această parte a talonului, însoţită de bonul/bonurile fiscal(e) în baza cărora le-a fost 

eliberat/eliberate talonul/taloanele sunt necesare pentru ridicarea/revendicarea și validarea premiului câștigat. 

http://www.promenada.ro/
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5.13. Înscrierea în tombolă se va efectua în limita disponibilității Taloanelor de participare. Organizatorul nu este răspunzător 

pentru taloanele care nu sunt depuse în urnă. 

5.14. În urma tragerii la sorți, un participant poate câștiga un singur premiu. Un participant este definit ca o persoană 

identificabilă prin date de identitate unice (CNP) si care a implinit 18 ani pana la data de 18 august 2014. 

5.15. Organizatorul se obligă să facă publice la centrul info-point şi pe site-ul Centrului Comercial: www.promenada.ro numele 

câștigătorilor la tragerea la sorți și câștigurile acordate, până la data de 23.09.2014 (ora 12:00). Premiile vor putea fi validate și 

ridicate, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, începând cu data de 23.09.2014 (ora 12:00), de la centrul info-

point al Centrului Comercial, situat în parter, intrarea dinspre Calea Floreasca. 

5.16. Câștigătorii la tragerea la sorți ai Campaniei pot ridica premiul potrivit condițiilor de participare din prezentul Regulament și 

cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 99/2000, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Art. 6 Premiile Campaniei 

Premiile Campaniei „Cool@School” constau în: 

- PREMIILE INSTANT: 

- 2.100 caiete  

- 1.000 seturi a câte 12 creioane colorate 

- 250 penare 

- 150 markere 

Valoarea totală a premiilor instant este de 7.640 lei. 

- MARILE PREMII, ce pot fi câștigate prin la tragerea la sorți: 

- 5 ghiozdane cool, formate din:  

 - ghiozdan Nikidom Roller 

 - caiet Pukka 

 - set stilou & pix Diplomat 

 - camasa Vicomte A. 

 - set ingrijire fresh Sephora 

 - joc LEGO Technic 

 - rechizite multifunctionale Tchibo 

 - iPod Nano 

Valoarea totală a marilor premii este de 12.500 lei. 

 

Valoarea totală a premiilor Campaniei oferite de Centrul Comercial Promenada este de 20.140 lei. 

Valoarea premiilor oferite nu se poate preschimba în bani. 

 

Art. 7 Tragerea la sorți și acordarea premiilor 

7.1. Tragerea la sorţi se va efectua în data de 20.09.2014, începând cu ora 20:00, într-o locație din Promenada care va fi anunțată 

pe ecranele LED si website-ul centrului comercial începând cu 15.09.2014 (ora 12:00), sub directa supraveghere a unei comisii 

formate din reprezentanți ai Organizatorului și a unui notar public. 

7.1. Tragerea la sorţi din 20.09.2014 va fi efectuată după cum urmează: 

Urna sigilata, în care au fost depozitate taloanele cumulate pana la data de 20.09.2014 ora 18:00, se va transfera din 

spaţiul de la centrul info-point in zona special amenajată pentru extragere la ora 20:00. 

Pentru acordarea celor 5 premii, se vor extrage, în total, 10 (zece) taloane, inclusiv 5 rezerve, pentru situația în care 

câștigătorii la tragerea la sorți extrași nu pot intra în posesia premiilor din motive independente de Organizator. 

Pentru a fi validat câștigător sau rezervă la tragerea la sorți, fiecare Talon de participare trebuie să respecte 

următoarele condiții: 

- să aibă datele de identificare și de contact, completate integral si lizibil (nume, prenume, e-mail, telefon, vârstă și 

altele, dacă sunt solicitate pe talon); 

- vârsta participantului identificat pe talon să fie de cel puțin 18 ani (împliniți la data începerii Campaniei); 

- să fie semnat. 

Organizatorul nu-şi asumă răspunderea pentru taloanele insuficient, ilizibil sau incorect (în sensul neconcordanţei cu 

datele din actul de identitate) completate, acestea fiind considerate nule de drept. 
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În urma tragerii la sorți, un participant poate câștiga un singur premiu. Pentru situația în care este extras un talon al 

unui participant al cărui talon a fost extras și anterior, talonul declarat câștigător va fi primul talon extras al acelui participant 

care respectă condițiile de mai sus.  

Participanții extrași în urma tragerii la sorți nu au obligația să fie prezenți pentru a putea fi declarați câștigători sau 

rezerve la tragerea la sorți.  

Câștigătorii tombolei/tragerii la sorți, vor fi contactați telefonic și prin e-mail, conform datelor înscrise pe talonul de 

participare, începând cu data de 23.09.2014 (ora 12:00), de către reprezentantul Organizatorului, precum şi prin afişarea 

numelor, a câştigurilor și a condițiile de validare, pe site-ul www.promenada.ro şi/sau prin afișarea copiei după procesul verbal 

de desemnare a câștigătorilor și rezervelor, autentificat de către un notar public, la data și la locul desfăşurării tombolei.  

Câștigătorii tombolei/tragerii la sorți vor avea la dispoziție 7 zile calendaristice, începând cu 23.09.2014 (ora 12:00), 

până la data de 29.09.2014 (ora 20:00), pentru a prezenta partea de talon aflată în posesie, purtând aceeași serie cu cea a 

talonului câștigător, bonul/bonurile fiscal(e) în baza cărora a fost eliberat talonul și buletinul/actul de identitate, pentru validarea 

drept câștigător la tragerea la sorți și ridicarea premiului. 

În cazul în care un câștigător la tragerea la sorți nu este validat, nu revendică premiul în termenul prevăzut de prezentul 

regulament, refuză să accepte premiul sau nu îl acceptă în condițiile prezentului regulament până pe 29.09.2014 (ora 20:00), 

Organizatorul va contacta unul din titularii rezervelor, în ordinea cronologică a extragerii acestora. Titularul rezervei va avea la 

dispoziție un termen de 7 zile calendaristice, începând cu data de 30.09.2014 (ora 12:00) , până la data de 06.10.2014 (ora 

20:00), pentru a prezenta partea de talon aflată în posesie, purtând aceeași serie cu cea a talonului câștigător, bonul/bonurile 

fiscal(e) în baza cărora a fost eliberat talonul și buletinul/actul de identitate, pentru validarea drept câștigător la tragerea la sorți 

și ridicarea premiului.  

În cazul în care nici rezervele nu vor fi validate sau premiile nu vor putea fi acordate nici rezervelor (neprezentarea 

documentelor în termen sau refuz), premiul/premiile neatribuite vor rămâne în proprietatea Organizatorului, care va dispune de 

acesta/acestea după cum va considera de cuviință.  

Bonurile fiscale prezentate trebuie să corespundă cumpărăturilor efectuate pe perioada Campaniei într-unul din 

magazinele din Centrul Comercial şi să respecte pragurile valorice necesare pentru eliberarea taloanelor, detaliate în prezentul 

regulament. În vederea eliminării oricărei neînțelegeri/ posibile fraude/ oricărei încălcări a prezentului Regulament, talonul de 

participare la Campanie va putea fi validat câștigător în urma tragerii la sorți doar însoțit de bonul/ bonurile fiscal(e) în original.  

Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra bonului 

fiscal prezentat de către participanții la Campanie. 

Predarea produselor ce constituie premiile se va face în baza unui proces verbal de predare-primire valabil încheiat 

între câștigătorul tragerii la sorți și Organizator și în baza unei adeverințe care atestă calitatea de angajat a câștigătorului. 

Neprezentarea personală a câştigătorilor tragerii la sorți tombolei, în vederea ridicării premiilor câştigate, în Centrul 

Comercial unde a avut loc loteria publicitară, în termenele prevăzute mai sus, atrage decăderea acestora din toate drepturile.  

Cheltuielile privind intrarea în posesia premiului câştigat sunt în exclusivitate în sarcina câştigătorilor 

Numele clienților cărora li s-a acordat un premiu, precum și valoarea acestui premiu se vor face publice la centrul info-

point din parterul Centrului Comercial și pe site-ul www.promenada.ro, în conformitate cu legislația în vigoare. 

Câștigătorul are obligaţia să participe la toate activităţile promoționale organizate de către Centrul Comercial, legate de 

aceasta Campanie. 

Orice contestaţie va fi depusă la centrul info-point din parterul Centrului Comercial Promenada. Cererea scrisă, expresă 

în vederea sesizării Organizatorului cu privire la nerespectarea Regulamentului trebuie depusă în termen de 24 de ore de la data 

constatării neregulii, orice sesizare în acest sens depusă după trecerea termenului de mai sus este considerată nulă de drept și 

neavenită. Eventualele contestaţii vor fi soluţionate în termen de 48 de ore. 

În cazul în care, în urma unor verificări ulterioare, se constată că una sau mai multe dintre regulile de participare nu au 

fost respectate, reprezentantul Centrului Comercial va putea retrage premiul acordat. 

FLOREASCA CITY CENTER S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica oricând prezentul Regulament, în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare. 

 

Art. 7 Magazinele participante 

Pot participa la Campanie toate bonurile fiscale emise în perioada activă a Campaniei de către magazinele din Centrul 

Comercial Promenada. Nu sunt acceptate bonurile fiscale emise de magazinele din Centrul Comercial care desfășoară activități 

de natura: schimb valutar, intermedieri de plăți, inclusiv utilități, activități bancare și de asigurări și jocuri de noroc tip cazino. 
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Art. 8 Informarea participanților conform Legii nr. 677/2001 

Regulamentul Campaniei este disponibil tipărit în mod gratuit oricărui solicitant, în baza unei cereri scrise adresate către 

FLOREASCA CITY CENTER S.R.L., persoană juridică română cu sediul social în Calea Floreasca Nr.175, Sector 1, București, România 

sau in format electronic pe www.promenada.ro 

Participarea la prezenta Campanie implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament. 

Prin participarea la această Campanie şi completarea, semnarea talonului de înscriere, participanţii îşi exprimă 

consimţământul, în mod expres şi neechivoc, pentru ca orice date cu caracter personal, precum şi orice alte informaţii  furnizate 

sau cuprinse în talon, să intre în baza de date a Organizatorului, pentru a fi prelucrate şi utilizate în orice activităţi şi scopuri 

legate de marketing și publicitate. 

Participanţii au cunoştinţă de faptul că, pe baza unei cereri: scrise, datate şi semnate, expediată pe adresa FLOREASCA 

CITY CENTER S.R.L. – Bucureşti, sector 1, Calea Floreasca nr. 175. etajul 1, camera 3, îşi pot exercita, în mod gratuit, următoarele 

drepturi: de acces, o data pe an, la procesul de prelucrare a datelor lor personale; de intervenţie asupra datelor transmise; de 

opoziţie, pentru motive întemeiate şi legitime, legate de situaţia lor particulară, la prelucrarea datelor şi de opoziţie, fără vreo 

justificare, la prelucrarea datelor în scop de marketing direct.  

Prin completarea talonului de participare la Campanie, câștigătorul este de acord ca numele, datele sale de identificare 

sau  fotografia/imaginea să poată fi făcute publice şi folosite în scopuri publicitare de către Organizator în materiale tipărite, 

audio sau video, fără ca acesta (câștigătorul) să emită pretenții financiare faţă de Organizator pentru realizarea acestor 

operațiuni. 

 

Art. 9 Încetarea Campaniei 

Prezenta Campanie încetează la data de 20.09.2014, ora 18.00, dar poate înceta şi în cazul apariției unui eveniment ce 

constituie forță majora, caz fortuit, conform legislației in vigoare, inclusiv in cazul imposibilității Centrului Comercial, din motive 

independente de voința sa, de a continua prezenta Campanie. 

 

Art. 10 Taxe şi impozite 

Îndeplinirea obligațiilor de natură fiscală revine Organizatorului. 

 

Art. 11 Dispoziții finale 

Prin participarea la aceasta Campanie, participanții sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. 

FLOREASCA CITY CENTER S.R.L. își rezervă dreptul să modifice prezentul Regulament de câte ori este necesar, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Acest Regulament a fost redactat într-un singur exemplar original, care a fost păstrat în arhiva Biroului Notarial, în 

conformitate cu art. 98 alin. (1) din Legea nr. 36/1995 a Notarilor publici şi a activităţii notariale, astfel cum a fost aceasta 

republicată în data de 04 februarie 2013 în Monitorul Oficial nr. 72 (Legea nr. 36/1995). Conform prevederilor art. 98 alin. (1) din 

Legea nr. 36/1995, partea va primi un duplicat de pe prezentul exemplar original, duplicatul având forţa probantă prevăzută de 

lege ca şi originalul actului. 

 

FLOREASCA CITY CENTER S.R.L.,  

Prin administrator, 

_____________________________ 

 

Monica Bărcuțean 


