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VIVO! Cluj Napoca te provoacă să țintești cât mai departe... cu un avion de hârtie! Înscrie-te la concursul
nostru și poți câștiga bilete de avion către destinații exotice și excursii de senzație. Avem 4 premii în joc, pentru
cei mai buni aruncători de avioane de hârtie.
Dacă ţi-am stârnit interesul, atunci asigură-te că în perioada 18 octombrie 2018, ora 08:00 AM – 16
noiembrie 2018, ora 10:00 PM, te înscrii să participi la concursul nostru prin pagina de Facebook VIVO! ClujNapoca sau direct pe site-ul www.vivo-cluj.com. În data de 17 noiembrie, la o oră care se va anunța ulterior, vor
avea loc seriile concursului de aruncare de avioane de hârtie, în incinta VIVO! Cluj-Napoca. Primii trei clasați din
fiecare serie vor participa a doua zi, 18 noiembrie, de la o oră care se va anunța ulterior, la marea finală a
concursului ” În jurul lumii cu VIVO! ”. Primii patru clasați în finală vor primi premiile acordate de partenerii
noștri, Turkish Airlines și Tui Travel Center.
Concursurile se vor desfășura în zona de food-court a centrului comercial VIVO!, pe o pistă trasată și
marcată și vor fi supervizate de arbitri desemnați de Federația Română de Modelism.
Numele câştigătorilor marilor premii acordate vor fi afişate pe site-ul www.vivo-cluj.com, după validarea
acestora de către reprezentanții societății Polus Transilvania CI SA.

1. Organizatorul şi durata campaniei promoționale
1.1 Organizator
Organizator al evenimentului este Polus Transilvania Companie de Investiţii SA, cu sediul social în Floreşti, str.
Avram Iancu nr. 492-500, judeţ Cluj, România, cod unic de înregistrare RO 9693652 şi număr de ordine la
Registrul Comerţului J12/1492/1997. Partenerii acestui eveniment sunt Turkish Airlines și Tui Travel Center.
Campania promoţională urmăreşte o mai mare implicare online a clienților VIVO! Cluj-Napoca și se va desfășura
conform următorului regulament.
1.2 Denumire. Durata. Locul desfăşurării
Campania promoțională poartă denumirea ” În jurul lumii cu VIVO! " şi permite accesul la concursul de avioane
de hârtie în vederea câştigării de premii tuturor celor care se înscriu online, prin pagina de Facebook VIVO! sau
pe site-ul www.vivo-cluj.com, în perioada 18 octombrie 2018, ora 08:00 AM – 16 noiembrie 2018, ora 10:00
PM, în conformitate cu condiţiile şi dreptul de participare detaliate mai jos. Concursul de aruncat avioane de
hârtie se desfăşoară în incinta VIVO! Cluj-Napoca, situat în localitatea Floreşti, str. Avram Iancu, nr. 492-500.

2. Dreptul de participare la campanie
2.1 Criterii de eligibilitate
La campania promoțională ”În jurul lumii cu VIVO!" pot participa persoanele fizice, române sau străine, care
posedă și prezintă un act de identitate cu fotografie valabil, în original, și care au împlinit vârsta de 18 ani la data
înscrierii. Înscrierea se va face online, fie prin pagina de Facebook VIVO! Cluj-Napoca, fie pe site-ul www.vivocluj.com, în perioada 18 octombrie 2018, ora 08:00 AM – 16 noiembrie 2018, ora 10:00 PM, prin completarea
corectă a datele de participare.
Toate persoanele participante la campania promoțională trebuie să ia la cunoștință și să accepte condiţiile
prezentului regulament. Luarea la cunoștință a prevederilor prezentului regulament este strict îndatorirea
participanților la campanie, anterior procesului de înscriere în concurs, utilizând sursele autorizate de informare
descrise la paragraful 2.3 din acest capitol.
2.2 Criterii de ineligibilitate
Nu pot participa persoanele juridice și nici persoanele fizice autorizate, fundațiile, asociațiile sau alte forme de
organizare colectivă.
Nu pot participa la campania promoțională “ În jurul lumii cu VIVO! “ acele persoane care au câștigat, ca urmare
a participării la loteriile publicitare organizate de SC Polus Transilvania CI SA, în perioada 12 octombrie 2007 –
14 octombrie 2018, premii cu valoarea egală sau mai mare de 2000 de lei, conform evidenţei ţinute de
Organizator în acest sens, pe baza căreia va fi considerat îndeplinit motivul de excludere astfel prevăzut.
Nu pot participa la campania promoțională angajaţii societăţilor Polus Transilvania Companie de Investiţii SA
Cluj, CBRE Real Estate Consultancy SRL, orice angajat al unei societăţi comerciale care dezvoltă activităţi în cadrul
VIVO! Cluj-Napoca în baza unei relaţii contractuale cu Polus Transilvania Companie de Investiţii SA, părinţii,
copiii, fraţii/surorile, soţii sau soţiile acestora, orice angajat al unei companii colaboratoare în mod curent cu
Polus Transilvania CI SA, precum şi părinţii, copiii, fraţii/surorile, soţii sau soţiile acestora.
2.3 Surse autorizate de informare asupra regulamentului oficial de campanie. Responsabilitatea informării
asupra regulamentului oficial de campanie
Sursele autorizate de informare asupra regulamentului campaniei sunt cele ale organizatorului, Polus
Transilvania CI SA.

Regulamentul oficial este disponibil, pe toată durata de desfășurare a campaniei

promoționale, în format tipărit, la Biroul de Informații din incinta VIVO! Cluj-Napoca, precum și online, pe
www.vivo-cluj.com.
Personalul de concurs, care se află la Biroul de Informații din incinta VIVO! Cluj-Napoca, pe toată durata de
desfășurare a campaniei promoționale, poate oferi informații asupra modalității de înscriere în concurs, la

solicitarea participanților, însă nu este responsabil pentru transmiterea în întregime a informațiilor conținute în
regulamentul oficial.
Responsabilitatea de a lua la cunoștință regulamentul oficial revine în totalitate participanților.

3. Detalierea modului de participare la campania promoțională

Începând cu data de 18 octombrie 2018, ora 8:00, pe pagina de Facebook VIVO! Cluj-Napoca va apărea un post
prin care vizitatorii paginii sunt invitați să se înscrie la concursul de aruncat avioane de hârtie, care va avea loc
în data de 17 noiembrie. În finalul postării va apărea un link, prin care vizitatorul va ajunge la formularul online
aflat pe pagina de internet special dedicată acestui concurs.
Pe site-ul www.vivo-cluj.com va exista o pagină dedicată informărilor și descrierii acestui concurs, unde
vizitatorul va putea regăsi un link care îl va duce la formularul on-line unde își va completa datele personale.

Când toate câmpurile sunt complete și transmise, prin apăsarea butonului TRANSMITE vizitatorul va putea
previzualiza brevetul generat automat cu datele încărcate de el. După previzualizare, prin apăsarea butonului
”Trimite” și ”Descarcă imaginea”, participantul trimite informația către organizator și poate descărca local, pe
instrumentul utilizat la înscriere, un fișier cu extensia .jpg care conține brevetul său completat cu datele inserate.
Brevetul de PILOT DE VACANȚĂ conține numele acestuia și numărul de înregistrare în concurs.
De asemenea, dacă din anumite motive tehnice ce țin de dispozitivul utilizat pentru înscriere, participantul
dorește să intre în posesia brevetului în format tipărit se poate prezenta la biroul de informații din VIVO! Cluj –
Napoca pentru ridicarea acestuia.
Seriile de intrare în concurs se vor anunța ulterior atât pe pagina de informare a concursului de pe site-ul VIVO!
Cluj, la adresa menționată mai sus cât și în cadrul paginii de Facebook a VIVO! Cluj – Napoca. Seriile se vor anunța
și defini în funcție de numărul participanților și numărul de serii.

4. Concursul de aruncat avioane de hârtie
4.1 Serii de concurs
Seriile de concurenți vor intra în concurs în data de 17 noiembrie, la o oră care se va anunța ulterior (în funcție
de numărul de concurenți și numărul de serii). O serie va fi formată din 10 concurenți. Fiecare concurent are
dreptul la o aruncare, ce va fi măsurată de un arbitru desemnat de Federația Română de Modelism. Primii trei
clasați din fiecare serie participă la finala din data de 18 noiembrie, ora 16. Ora și numărul de participanți dintro serie se poate modifica în funcție de numărul de concurenți..

La seriile de concurs se va folosi același format de avioane de hârtie pentru toți concurenții. Avioanele vor fi
inscripționate cu numărul de concurs (același de pe diploma de PILOT DE VACANȚĂ), astfel încât fiecare
participant să își poată recunoaște avionul și omologa aruncarea.

4.2 Finala concursului
Finala concursului de aruncat avioane de hârtie va avea loc în data de 18 noiembrie, ora 16. Ora se poate
modifica în funcție de numărul de concurenți. La această finală vor participa primii trei clasați din fiecare serie,
care vor concura într-o singură grupă.
Fiecare concurent va primi același tip de avion ca și în etapa anterioră, inscripționat de asemenea cu numărul lui
de concurs (același de pe diploma de PILOT DE VACANȚĂ), și va avea dreptul la două aruncări. Distanța
omologată de arbitru va fi media aritmetică a celor două aruncări.
Primii patru clasați în finală vor primi premiile puse în concurs, în ordinea valorii acestora.
În cazul în care din media aritmetică a aruncărilor vor rezulta cifre egale, participanții aflați la egalitate vor avea
dreptul la aruncări suplimentare până la departajarea acestora.
5. Descrierea premiilor campaniei promoționale
În cadrul concursului se vor desemna patru câștigători iar aceștia vor fi premiați cu:
Locul 1: Două bilete de avion spre orice destinație din lume spre care Turkish Airlines zboară direct din Istanbul
cu respectarea prevederilor de mai jos. Valoare totală: 1998 EURO (cu TVA inclus)
Locul 2: Un voucher constând într-un pachet de vacanță în valoare de 1000 EURO spre orice destinație cu charter
TUI (Grecia, Spania, Turcia).
Locul 3: Două bilete de avion spre Istanbul cu respectarea prevederilor de mai jos. Valoare totală: 218 EURO (cu
TVA inclus)
Locul 4: 5 materiale promoționale Turkish Airlines (macheta avion, agenda, pix etc).
CONDIȚII DE UTILIZARE A BILETELOR DE AVION OFERITE DE TURKISH AIRLINES:
Cele patru bilete de avion, clasa economică, două spre orice destinaţie din lume spre care Turkish Airlines zboară
direct din Istanbul, respectiv două spre Istanbul se supun următoarelor reguli:


Biletele trebuie emise până la data de 1 Decembrie 2018. Ulterior transmiterii numelui
câştigătorului/câştigătoarei, acesta/aceasta trebuie să contacteze Turkish Airlines printr-un e-mail
transmis pe adresa cljcustomer@thy.com;



Câştigătorul poate alege orice perioadă a călătoriei însă locurile vor fi confirmate în funcţie de
disponibilităţi;



Perioada călătoriei nu poate depăși un an de la începerea acesteia;



Călătoria va începe din Cluj şi poate presupune o escală la Istanbul;



Biletele nu pot fi preschimbate în bani sau alte bunuri materiale;



Biletele sunt nominale, modificarea numelui/numelor pasagerilor nu este permisă după emiterea
biletelor. Este obligatoriu ca unul dintre pasageri să fie câştigătorul concursului organizat;



Pasagerii sunt responsabili să se asigure că deţin toate documentele necesare pentru călătoria cu
avionul respectiv pentru intrarea în Turcia, respectiv tara aleasă ca şi destinatie (ex. pasaport, viză,
certificate medicale, procuri etc.);



Pasagerii sunt responsabili de efectuarea formalităţilor de check-in fie online fie la ghişeele Turkish
Airlines din aeroporturi respectiv prezentarea la poarta de îmbarcare în timp util. Nerespectarea
acestor condiţii va duce la refuzul primirii pasagerului/pasagerilor la zbor şi anularea biletului/biletelor.



Biletele sunt nerambursabile (chiar şi în caz medical), o modificare gratuită de data este permisă
(locurile vor fi confirmate în funcţie de disponibilităţi) însă ruta nu poate fi modificată;



Biletele de avion se supun regulilor şi condiţiilor generale de transport ale Turkish Airilines:
https://www.turkishairlines.com/en-int/legal-notice/general-conditions-of-carriage/index.html

CONDIȚII DE UTILIZARE A VOUCHER-ULUI OFERIT DE TUI TRAVEL:
Se poate utiliza doar în agentia TUI TravelCenter VIVO! Cluj Napoca, până la 31.12.2018, pentru achiziționarea
unui pachet de vacanța vară 2019 pentru 2 adulți, ce include 7 nopți de cazare, mic dejun, transport cu avionul
și transferuri aeroport-hotel-aeroport. Destinații disponibile: Turcia (Antalya), Insule Grecia (Creta - Heraklion și
Chania, Corfu, Rhodos, Santorini, Zakynthos), Insule Spania (Mallorca si Tenerife), la alegere.
Regimul de masă poate diferi, în funcție de destinația/hotelul ales.
Voucherul nu poate fi schimbat cu alt premiu și nu poate fi compensat în bani.
Atât câștigătorul, cât și însoțitorul acestuia trebuie să prezinte Agenției de Turism buletine de identitate și
pașapoarte valabile, în vederea întocmirii tuturor demersurilor necesare.
Premiul va fi înmânat pe baza unui proces verbal de predare-primire și a unui contract de servicii turistice.
Numele turiștilor sau perioada de călătorie nu pot fi modificate ulterior confirmării/emiterii documentelor de
călătorie.
Toate condițiile de anulare/modificare a oricarui serviciu contractat, vor fi transmise la momentul rezervării
ferme, direct câștigătorului.
În cazul biletelor de transport aerian, vor fi valabile și conditiile de transport ale companiei aeriene respective.
Companiile aeriene au dreptul sa modifice orarul de zbor cu conditia de a anunta in timp util pasagerii. Agentia
de Turism nu isi asuma raspunderea pentru nerespectarea de catre compania aeriana a orarului de zbor, a tipului
de avion planificat sau a daunelor aferente pierderii bagajelor, caz in care se vor aplica Regulile legate de
transportul aerian international aprobate la Conventiile de la Varsovia si Haga.

Pentru serviciile care depășesc valoarea voucherului, câștigătorul va achita diferența Agenției. În cazul în care
pachetul turistic este mai ieftin decât valoarea Voucherului de călătorie, nu se va returna câștigătorului diferența
de preț.
În caz de anulare sau neprezentare, Câștigătorul va pierde Premiul precum și orice sume plătite ca și diferență
de Câștigător. Voucherul reprezentând Premiul poate fi utilizat pentru o singură achiziție, pentru destinația
câștigată și nu se cumulează cu alte reduceri sau oferte ale Agenției de Turism.

Organizatorul nu

îşi asumă răspunderea de a remedia viciile, de orice natură, pe care le-ar putea avea obiectele/serviciile ce
constituie premiile, aceasta revenind în exclusivitate partenerilor prezentei campanii.
Câştigătorii premiilor nu pot opta pentru primirea contravalorii premiilor în bani sau în alte obiecte şi nici nu pot
solicita modificarea caracteristicilor tehnice sau de orice altă natură ale produselor/serviciilor.
Premiile sunt nominale. Prin urmare, câştigătorii nu au posibilitatea să încredinţeze premiile unor terţe
persoane.
Valoarea totală a premiilor este de: 3216 EURO (TVA inclus).

6. Acordarea premiilor, validarea câștigătorilor și transferul de proprietate
Câştigurile se validează în baza actului de identitate în original, şi a numărului de concurs (diploma de PILOT DE
VACANȚĂ).
Câştigătorii vor fi anunţați pe loc, la finalul concursului din data de 18 noiembrie, și vor cunoaște premiile pe
care le primesc. Numele câştigătorilor vor fi afişate pe site-ul www.vivo-cluj.com după validarea acestora de
către reprezentanții Polus Transilvania CI SA și de către arbitrii concursului.
Organizatorul se obligă să facă publice numele câştigătorilor marilor premii după validare, precum şi a
câştigurilor acordate.
Premiile se vor preda la data de 20.11.2018 la sediu VIVO! Cluj-Napoca, în baza unui proces verbal de predare
primire semnat de organizator și câștigător.

7. Responsabilităţi generale
Eventualele litigii apărute între organizator şi participanţii la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă, sau în cazul
în care aceasta soluţie nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de către instanţele competente de la sediul
organizatorului.

8. Taxe
Organizatorul se obligă să calculeze şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile sub formă de premii obţinute
de către câştigători, în conformitate cu reglementările Codului Fiscal în vigoare, orice alte obligaţii de natură
fiscală sau de altă natură în legătură cu aceste venituri fiind în sarcina exclusivă a câştigătorilor
9. Confidenţialitatea datelor
Organizatorul se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor şi să nu le dezvăluie
terţilor fără consimţământul scris al participanţilor, în conformitate cu prevederile Legii 190/2018, a
Regulamentul General de Protectia a Datelor 2016/679 și normele legale aplicabile. Datele personale furnizate
de participanți nu vor fi procesate sau introduse de organizator sau de altă persoană în vreo bază de date fără
acordul participanţilor la activitatea promoțională, aceste date fiind necesare numai şi exclusiv pentru
identificarea şi anunţarea câştigătorilor campaniei.

Datele personale pe care Organizatorul le va prelucra sunt cele furnizate prin formularele de înscriere și respectiv
datele din actul de identitate, în cazul câștigătorilor.

Aveți dreptul de a accesa datele cu caracter personal, de a solicita rectificarea sau ștergerea acestora sau
restricționarea prelucrării precum și dreptul de a vă opune prelucrării, de a solicita portabilitatea datelor sau de
a vă adresa cu o plângere Autorității de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
(www.dataprotection.ro), în condițiile legii.
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă rugăm să vă adresați cu o cerere scrisă la Biroul de informații din incinta
VIVO!

Cluj-Napoca

sau

contactând

Responsabilul

nostru

cu

prelucrarea

datelor prin

e-mail

madalina.oprea@jantea-law.ro, tel. 0740246399, adresă de corespondență București, sector 1, str.
Transilvaniei nr. 9.
Datele colectate vor fi păstrate de organizator timp de 60 de zile, în condiţii securizate, cu excepția datelor
personale ale câștigătorilor care vor fi păstrate timp de un an de la validarea câștigătorilor. După expirarea
termenului de 60 de zile prevăzut mai sus, respectiv perioadei de un an, toate datele personale colectate vor fi
șterse.

10. Întreruperea/Anularea campaniei promoționale
Campania promoțională va putea fi întreruptă/anulată în caz de forţă majoră sau printr-o decizie unilaterală şi
nemotivată a organizatorului.

11. Regulamentul oficial/amendarea regulamentului oficial
Prezentul regulament de participare este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant la sediul firmei
organizatoare precum şi pe Internet la adresa www.vivo-cluj.com.
Regulamentul oficial poate fi amendat pe perioada de desfășurare a loteriei doar cu paragrafe care clarifică
aspectele deja existente în regulamentul oficial.

ORGANIZATOR

Data

Polus Transilvania Companie de Investiţii SA

17.10.2018

