Act aditional nr.1 la
REGULAMENTUL CAMPANIEI “Unlimited Movie Contest”
Perioada de desfasurare a campaniei: 21 martie 2019 – 11 aprilie 2019
Autentificat sub nr.382 / 21.03.2019 la SOCIETATEA PROFESIONALĂ NOTARIALĂ
POPA PETRUȚA și TURCU DOINA, cu sediul în Mun. Bucureşti, sector 1,
de notar public Turcu Doina
I.

Organizatorul Campaniei
Campania promotionala “Unlimited Live Contest” (denumita in cele ce urmeaza
„Campania”) este organizata in numele si de catre BANEASA DEVELOPMENTS SRL,
societate romana, cu sediul in Baneasa Shopping City, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr.
42D, etaj 3, camera 1, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului de pe
langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/13637/2002, cod unic de inregistrare
fiscala RO15108621, reprezentata prin dl. Arthur Popa, Director General (denumit in
continuare “Organizator”).
Campania se desfasoara cu sprijinul si prin intermediul Oxygen Public Relations
SRL, cu sediul social in Mun. București, Str. Nicolae Caramfil, nr.71-73, etaj 5, cam.
2, sector 1, numar de ordine la Registrul Comertului J40/8739/2008, cod de
inregistrare fiscala RO 23910846, operator de date cu caracter personal inregistrat la
ANSPDCP sub nr.26028, in calitate de Agentie imputernicita, desfasurand activitati
legate de regulamentul campaniei, gestionarea si integrarea canalelor campaniei,
denumita in cele ce urmeaza „Agentia”.
Organizatorul a decis modificarea REGULAMENTULUI CAMPANIEI
“Unlimited Movie Contest”, astfel:
IV. Descrierea Premiilor Acordate
IV.1 In cadrul prezentei campanii vor fi acordate urmatoarele premii:
IV.1.1 In total vor fi acordate 9 premii catre 8 castigatori separati astfel: locul 1 va primi
un abonament Unlimited in valoare in valoare unitara de 588 lei (TVA inclus) si un
voucher pentru organizarea unui eveniment privat la salile Grand VIP Studios in
perioada 15 aprilie 2019 – 30 mai 2019, excluzand zilele de vineri, sambata si
duminica. La eveniment pot participa un numar de maxim 11 persoane si include
o perioada de socializare de 30 minute, 11 meniuri VIP valabile in cursul
saptamanii in care se va organiza evenimentul precum si vizionarea unui film la
alegere care ruleaza in programul curent al Grand Cinema & More. Pentru fiecare
persoana suplimentara se va plati bilet separat la pretul de Box Office.
Programarea evenimentului se va face cu minim 14 zile inainte. Pentru stabilirea
datei, orei si detaliilor organizatorice se va contacta reprezentantul Grand
Cinema & More pe adresa de email cristina.calin@baneasa.ro. Locurile de la 2 la
8 vor primi fiecare cate un abonament anual la cinema Grand UNLIMITED, in valoare
unitara de 588 lei (TVA inclus).
IV.1.2 Aceste premii vor fi acordate la finalul campaniei.

IV.1.3 Participantii desemnati castigatori nu au posibilitatea de a primi contravaloarea
in bani sau alte obiecte in schimbul premiilor castigate si nici nu pot solicita modificarea
parametrilor premiilor.
IV.1.4 Premiile revin numai participantilor desemnati castigatori si nu pot fi transmise
unor terte persoane.
IV.2. Organizatorul declară prin intermediul agenției împuternicite că isi rezerva dreptul
de a descalifica participantii care incearca sa fraudeze sub orice forma concursul.
Organizatorul declară prin intermediul agenției împuternicite că isi rezerva dreptul de
a anula inscrierea oricarui Participant care nu respecta Regulamentul sau care este
suspectat de frauda, fara a avea obligatia de a o demonstra cu probe.
IV.3. Un participant se poate inscrie de doua ori in Concursul online (prima faza) si
poate castiga un singur premiu din cele oferite prin tragerile la sorti la faza finala a
concursului. Participantii isi asuma responsabilitatea integrala pentru informatiile
inscrise in concurs. Organizatorul nu poate fi facut responsabil de catre terte persoane
cu privire la raspunsurile oferite, situatie in care responsabilitatea revine strict
participantului.
VII. Modalitatea de desfasurare
VII.1 Pentru a se inscrie in concurs o persoana trebuie sa:
- acceseze formularul online https://grandentertainment.ro/liveunlimited/
si sa raspunda corect intrebarilor; doar cei care raspund corect la cel putin 4 din cele
5 intrebari intra in urmatoarea faza a concursului (fiecare participant are dreptul la 2
incercari);
- completeze datele personale: nume, prenume, numar de telefon, adresa de email ,
(fara aceste informatii, cel care a completat formularul nu poate sa fie inclus in
urmatoarea faza a competitiei – cea live din cinematograf, de pe data de 11 aprilie
2019)
- dintre cei care raspund corect intrebarilor din formularul online (4 din 5) vor fi calificati
pentru concursul live care va avea loc in cinema, unde va fi folosita aplicatia
liveunlimited.grandentertainment.ro si va exista un set de 50 de intrebari.
VII.2 Completarea formularului online cu intrebari nu inseamna neaparat si inscrierea
in concurs. Inscrierea in concurs este considerata finalizata dupa ce apare rezultatul
(Testul este considerat finalizat dupa ce utilizatorului ii apare rezultatul testului) si
DOAR daca utilizatorul a lasat si o adresa de email valida;
VII.3 Inscrierea in concurs se poate face doar de 2 ori.
VII.4 Cand cerintele de la Art III, VII.1 si VII.2 sunt indeplinite, participantul este inscris
in campania online si offlline.
VII.4.1 Dupa completarea in formularul online si dupa ce a raspuns la 4 din 5 intrebari,
participantul va primi un mail cu mai multe detalii legate de participarea la competitia
offline din cinematograf (mail cu data si ora la care sa ajunga la cinema si codul prin
care va accesa aplicatia). Mail-urile cu instructiunile de participare vor fi trimise
pana pe data de 10 aprilie 2019, ora 23:59; iar ultimul mail de validare va fi trimis
pe 10 aprilie 2019, ora 23:59. Participantul va avea ocazia sa mai vina insotit de o
persoana la competitia finala.

VII.5 Cei care ajung in ultima faza a concursului, se vor prezenta in cinematograf – la
Grand Cinema & More pe 11 aprilie 2019, unde se va desfasura concursul live din
cinema, folosind o aplicatie pusa la dispozitie. Participantul este obligat sa aiba un
smartphone si acces la internet, dar si codul pe care il va primi pe mail pentru a accesa
aplicatia. In cadrul acestei faze a concursului vor fi o serie de intrebari care vor trebui
raspunse corect si in cel mai scurt timp impreuna cu ceilalti participanti. Castigatorii
vor fi selectati in functie de cat de repede au raspuns si in functie de corectitudinea
raspunsurilor. In partea dreapta a ecranului de cinema va fi afisat in timp real un
clasament al participantilor, incepand cu cel de pe locul 1. Rankingul tine cont de
raspunsurile corecte si de rapiditatea cu care se raspunde intrebarilor. Daca la final
vor exista persoane care au raspuns corect intrebarilor in acelasi timp, vor exista si 5
intrebari de rezerva pentru departajare.
VII.6 Dintre cei care vor participa la concursul din cinematograf, fiecare va primi cate
un punctaj in functie de raspunsurile date si de timpul in care a raspuns, in urma caruia
se va realiza clasamentul final.
VII.7 Castigatorul de pe locul 1 va primi ca premiu un voucher pentru o petrecere
la VIP Studios si un abonament Grand Unlimited. Urmatorii 7 clasati vor primi
cate un abonament Grand Unlimited.
Redactat intr-un exemplar original și în trei exemplare duplicat, din care un exemplar
duplicat s-a pastrat împreuna cu exemplarul original semnat în arhiva biroului notarial
și doua exemplare duplicat s-au eliberat partii.
BANEASA DEVELOPMENTS SRL
Prin Agentia împuternicită,
OXYGEN PUBLIC RELATIONS SRL

