REGULAMENT OFICIAL AL CAMPANIEI
‘’MEGA PROMOŢIA DE SĂRBĂTORI‘’

Secţiunea 1. ORGANIZATOR
Campania “ MEGA PROMOŢIA DE SĂRBĂTORI! ” (denumită în continuare “Promoţia”) este organizată de S.C.
ARTA CULINARĂ S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 21A, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr.
J12/51/1991, având cod unic de înregistrare RO 199060, cont bancar RO39 BTRL 0130 1202 9211 48XX deschis la
Banca Transilvania, Cluj-Napoca, reprezentată de Mihai Cadiş, în calitate de Director General.
Participanţii la promoţie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului oficial al acestuia, potrivit
celor menţionate mai jos (denumit în continuare "Regulament Oficial"). Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi
făcut public conform legislaţiei aplicabile din România. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul
pe parcursul desfăşurării Promoţiei, cu menţiunea că eventualele modificări vor fi aduse la cunoştinţa participanţilor
şi a publicului cu cel puţin 24 de ore înainte de a intra în vigoare. Participanţii vor fi înştiinţaţi prin afişe în locaţiile
celor patru cofetării unde are loc promoţia, iar publicul prin intermediul paginii de web (www.dulcecofetarie.ro) pe
care este publicat prezentul regulament.

Secţiunea 2. DREPTUL DE PARTICIPARE
Promoţia este organizată şi se desfăşoară în Cluj-Napoca, în Cofetăriile Dulce, deţinute de S.C. Arta Culinară S.A.,
respectiv în locaţiile de pe str. Louis Pasteur nr. 75, str. Fabricii nr. 4, aleea Peana nr. 18 şi calea Floreşti nr. 79.
La acestă acţiune pot participa toate persoanele fizice, cu vârsta de peste 14 ani, mai puţin angajaţii societăţii S.C.
Arta Culinară S.A. şi ai societăţilor implicate în desfăşurarea campaniei (agenţii de publicitate, furnizori de servicii
necesare desfăşurării campaniei, etc.), precum şi rudele lor de gradul I. Nu pot participa la promoţie nici deţinătorii
de carduri de reducere WBC sau alte tipuri de carduri de reducere valabile în cofetăriile DULCE.

Secţiunea 3. DURATA PROMOŢIEI
Promoţia se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial, între 03 aprilie 2012 şi va
dura până la data de 14 aprilie 2012.
Toate cadourile prevăzute în prezentul Regulament Oficial trebuie revendicate până cel mai târziu la data de 14
aprilie 2012.

Secţiunea 4. MECANISMUL PROMOŢIEI
Pentru a participa la promoţie, participanţii trebuie să cumpere minim două kg de fursecuri clasice sau speciale de la
una din Cofetăriile Dulce, deţinute de Arta Culinară S.A., să completeze în întregime tichetul de participare primit de
la casa de marcat şi să îl returneze personalului cofetăriilor.
La înregistrare, participanţilor li se va solicita să completeze un număr de telefon sau adresa de email, ce vor fi
folosite ulterior pentru orice fel de comunicare legată de Promoţie.
Cadourile constau în două tortuleţe din gama Lux Dulce, 100 grame/buc, sortimente ambasador, cremă iaurt şi
fructe, excelent negru, excelent cu fructe, acordate fiecărui participant la promoţie care întruneşte condiţiile de
participare expuse în prezentul regulament. Valoarea aproximativă a unui cadou este de 10 lei, TVA inclus.

Secţiunea 5. DESEMNAREA ŞI ANUNŢAREA CÂŞTIGĂTORILOR
Clienţii ce în urma achiziţionării a două kg de fursecuri din gama Dulce intră automat în promoţie vor fi anunţaţi pe
loc de către personalul cofetăriilor Dulce de cadoul obţinut în urma cumpărăturilor făcute. Acordarea cadourilor se
va efectua numai după returnarea tichetului de participare completat în întregime de către clienţi. Personalul
cofetăriilor Dulce are obligaţia de a acorda cadouri tuturor participanţilor la promoţie, în limita stocului disponibil.

Secţiunea 6. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE
Tuturor participanţilor le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, respectiv dreptul la informare,
dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
şi dreptul de a se adresa justiţiei.

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanţi la înscrierea în Promoţie atât în scopul
anunţării şi identificării câştigătorului cât şi a trimiterii de informaţii cu caracter publicitar din partea Arta Culinară
S.A., organizatorul acestei promoţii.

Secţiunea 7. INFORMAREA PUBLICULUI
Regulamentul Promoţiei este disponibil spre consultare, în mod gratuit, în cele patru Cofetării Dulce unde se
desfăşoară acţiunea, la adresa web www.dulcecofetarie.ro, dar şi prin solicitare pe/la adresa Organizatorului.
Participarea la această Promoţie implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului regulament.

Secţiunea 8. ÎNTRERUPEREA PROMOŢIEI
Promoţia va putea fi întreruptă doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a organizatorului, dar nu înainte ca
acesta să anunţe publicul prin afişe în cele patru Cofetării Dulce unde se desfăşoară acţiunea şi intermediul secţiunii
de promoţii de pe www.dulcecofetarie.ro.

Secţiunea 9. LITIGII
În cazul unor litigii apărute între S.C. ARTA CULINARA S.A. şi participanţii la Promoţie, acestea vor fi soluţionate pe
cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul
spre soluţionare instanţelor competente române, de la sediul Organizatorului.

