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REGULAMENTUL OFICIAL 

AL ACȚIUNII DE PROMOVARE „ZILELE PORȚILOR DESCHISE” 

 

 

ART. 1. ORGANIZATORUL ACȚIUNII DE PROMOVARE  

 

1.1. ACȚIUNEA DE PROMOVARE  „ZILELE PORȚILOR DESCHISE” este organizată de: 

 

• Societatea AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., cu sediul în Oradea, Strada Primăriei 

nr.3, parter, înregistrată în Registrul Comerţului Bihor sub nr.J5/2814/2008, C.U.I. RO24734055, 

având cont bancar nr. R084BTRL00501202P80178XX deschis la Banca Transilvania S.A. Sucursala 

Oradea, reprezentată legal prin doamna Director General Silaghi Teodora Alina. 

 

ART. 2. DURATA SI ZONA DE DESFĂŞURARE A ACȚIUNII DE PROMOVARE   

2.1. ACȚIUNEA DE PROMOVARE se desfăşoară în perioada 22.11.2017 - 11.12.2017 în Municipiul Oradea, 

Parcul Industrial I – Șos Borșului: 

 

ART. 3. DREPT DE PARTICIPARE.  

3.1. ACȚIUNEA DE PROMOVARE este deschisă participării tuturor persoanelor fizice majore, cetăţeni 

români si/sau străini, indiferent de domiciliul acestora, care acceptă termenii și condițiile prezentului 

Regulament, denumiți in continuare individual “Participant” și colectiv “Participanți”.  

3.2. La ACȚIUNEA DE PROMOVARE nu au drept de participare persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 

ani, precum și persoanele aflate sub influența băuturilor alcoolice; 

3.3. Dacă sunt identificate persoane care au influenţat sau care au facilitat câştigarea de premii în cadrul 

ACȚIUNII DE PROMOVARE prin frauda, fals , mijloace dolosive  sau încălcând prevederile prezentului 

Regulament Oficial, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel câştigate  şi de a urmări 

în instanţă respectivele persoane, atât prin acţiuni civile, cât şi prin plângeri penale, în vederea recuperării 

prejudiciilor cauzate. 

3.4. Participanţii la  ACȚIUNEA DE PROMOVARE sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile 

Regulamentului oficial potrivit celor menţionate mai jos. Participarea la această ACȚIUNE DE PROMOVARE 

implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă de către Participanţi a prezentului 

Regulament oficial, condiţii si prevederi pe care le acceptă in mod expres, fără a da o declaraţie separată 

în acest sens. 

3.5. Organizatorul ACȚIUNII DE PROMOVARE este obligat să publice numele câştigătorilor și a câştigurilor 

acordate. Lista câştigătorilor va fi afişată pe pagina oficială a Agenției de Dezvoltare Locală Oradea. 

 

ART. 4.  

4.1. Preluarea datelor participanților se va efectua prin completarea pe unui cupon emis de către 

organizator. Cuponul se completează în mod obligatoriu cu datele de identificare ale persoanelor 

participante (numele, prenumele, vârsta, e-mail și numărul de telefon) și se păstrează de către organizator.  
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ART. 5. ACORDAREA PREMIULUI INSTANT 

5.1. După completarea cupoanelor cu datele personale ale participanților, acestea se adună într-o urnă 

urmând a avea loc o extragere în timpul deplasării pe traseu, la  întoarcerea dinspre Parcul Industrial I spre 

Primăria Municipiului Oradea.  

5.2. Condițiile acordării acestui premiu instant sunt următoarele: participantul trebuie să fi completat 

cuponul primit și să fi participat la tot programul aferent zilei respective.  

5.3. Participanții care nu au completat cuponul primit și nu au participat la întreaga acțiune desfășurată de 

către organizator pe durata zilei respective, nu pot obține premiul acordat de organizator.   

 

ART. 6. ACORDAREA ȘI VALIDAREA CUPOANELOR DE PARTICIPARE  

6.1. Pentru a participa la extragerea premiilor din ACȚIUNEA DE PROMOVARE participanții trebuie să 

obțină și să introducă în urna specială aflată în autocar cuponul de participare. 

6.2. Acest cupon de participare se poate obține de la organizatorii care însoțesc grupul pe traseul de 

deplasare din fața Primăriei Municipiului Oradea spre Parcul Industrial I. 

6.3. Pentru a participa la extragerea premiilor jucătorul nu trebuie să îndeplinească alte condiții decât cele 

menționate la art. 5.2.  

6.4. Cupoanele de participare se colectează în urna amplasată în autocarul cu care se efectuează 

deplasarea.  

6.5. În ziua extragerii, validarea cuponului câștigător se face doar în prezența participantului trecut pe 

cupon.  

6.6. Se va extrage câte un cupon pentru fiecare zi planificată din cadrul campaniei în derulare. 

 

ART. 7. VALOAREA PREMIILOR ȘI DATA EXTRAGERILOR 

7.1. Premiile puse în joc pentru participanții care dețin cupoane de participare sunt: câte un bilet de 

familie/zi pentru intrarea la Aquapark Nymphaea pentru 4 persoane: doi adulți și doi copii. 

7.2. Valoarea totală a premiilor extrase puse în joc este de 625 ron. 

7.3. Data extragerilor: in zilele stabilite: 22,23,24,27 noiembrie și 11 decembrie.  

7.4. Locul și ora extragerilor: în timpul deplasării pe traseul de întoarcere dinspre Parcul Industrial I spre 

Primăria Municipiului Oradea după vizitarea obiectivelor propuse. 

 

ART. 8. RĂSPUNDERE 

8.1. Organizatorul nu-şi asumă nicio răspundere şi nu va face parte în litigiile referitoare la dreptul de 

proprietate asupra cupoanelor de participare sau in legatura cu premiile acordate. Existenţa vreunui litigiu 

referitor la dreptul de proprietate asupra cupoanelor de participare la ACȚIUNEA DE PROMOVARE 

participante câştigătoare si/sau necastigatoare, nu va influenţa acordarea premiului de către Organizatori, 

participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament Oficial. 

8.2. Prin participarea la ACȚIUNEA DE PROMOVARE toţi participanţii şi eventualii câştigători sunt de acord 

şi se obligă să respecte Regulamentul Oficial, nerespectarea atrage excluderea din prezenta ACȚIUNE si 

răspunderea personală şi exclusivă a participanţilor şi a eventualilor câştigători . 

8.3. Prin participarea la ACȚIUNEA DE PROMOVARE participanţii îşi exprimă acordul, fără să fie necesară 

o declarație separat în acest sens, cu privire la utilizarea de către Organizatorul şi publicarea imaginii şi 
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numelui lor, precum şi a câştigurilor acordate, prin orice mijloc media, atât pentru îndeplinirea obligaţiilor 

legale, cât şi pentru scopuri publicitare/de marketing, fără să emită pretenții financiare de la organizatori. 

 

ART. 9. FORȚA MAJORĂ 

9.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat 

sau prevăzut de către Organizator, care se produce independent de voința Organizatorului si a cărui 

apariție si desfasurare impiedica sau pune în imposibilitate Organizatorul de a-și indeplini obligațiile 

asumate prin Regulament.   

9.2. Dacă o situatie de fortă majoră impiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului si 

continuarea ACȚIUNII DE PROMOVARE, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea 

obligațiilor pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată. In cazul apariției 

unui eveniment de fortă majoră Organizatorul va comunica Participanților la existenta acestuia, în termen 

de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de fortă majoră. 

 

ART. 10. TAXE SI IMPOZITE  

10.1. Organizatorul nu este răspunzător pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligaţii fiscale legate 

de premiile oferite, cu excepţia impozitului cu reţinere la sursă aplicabil veniturilor individuale provenite 

din premii, impozit pe care Organizatorul ACȚIUNII DE PROMOVARE este obligat să îl calculeze, să îl reţină 

şi să îl vireze la bugetul de stat, conform prevederilor fiscale în vigoare. 

 

ART. 11. LITIGII 

11.1. Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul 

în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente 

de la sediul Organizatorului.  

 

ART. 12. REGULAMENTUL OFICIAL 

12.1. Regulamentul Oficial este disponibil gratuit oricărui solicitant la sediul Organizatorului precum și pe 

site-ul: www.adlo.ro, sau poate fi pus la dispozitia solicitantilor gratuit printr-o cerere scrisa adresata 

Organizatorului la sediul mentionat sau la adresa de mail: contact@adlo.com, sau la nr de telefon: 

0359.889.389.   

12.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial în baza unor acte 

adiţionale, urmând ca eventualele modificări să fie aduse la cunostința participanților într-un termen 

rezonabil. 

 

În reprezentarea societăţii Agenția de Dezvoltare Locală Oradea 

 

 VIZAT JURIDIC                                                                                                     DIRECTOR GENERAL 

      MARCU  ROXANA                                                                                             SILAGHI TEODORA ALINA 
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