
REGULAMENT CONCURS “Beck’s Christmas Puzzle” 

16.12.2016 – 24.12.2016 

Art.1.Organizatorul si regulamentul oficial  

1.1. Concursul „Beck’s Christmas Puzzle”(„Concursul”)  este organizat si desfasurat de 

BERGENBIER S.A., cu sediul social in Voluntari, Sos. Bucuresti Nord, Nr. 10, 

cladirea O1, et. 5, judet Ilfov, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J 

23/778/2015, cont bancar nr cont bancar nr RO05CITI0000000725039018 deschis la 

Citibank Europe plc, Dublin – Sucursala Romania, telefon: 0372.207.109, reprezentata 

prin Gabriela Lupas -Ticu Director de Marketing, inregistrata la Registrul de Evidenta 

a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal, cu numarul 2699 (denumita in continuare 

"Organizator"), operarea de date facandu-se de Agentia sa SC V8 INTERACTIVE 

ADVERTISING SRL, in numele Bergenbier SA, cu sediul social in, Bucureşti, Strada 

Caimatei, Nr 10, Sector 2 inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa 

Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/12276/2011, fiind înregistrata la Registrul de Evidența 

a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal, cu nr 31069, in conformitate cu Legea nr. 

677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal si libera circulatie a acestor date ("Legea 677/2001").  

 

1.2. Pe perioada Campaniei Promotionale, Agentia, actionand ca imputernicita a 

Organizatorului, va desfasura urmatoarele activitati: 

 

1.2.1.  Preluarea prin intermediul paginii www.becks.ro/puzzle urmatoarele date personale: 

nume utilizator, numar de telefon mobil la care poate fi contactat si adresa de e-mail a 

participantilor, data nasterii (prin formularul clasic de inregistrare in website) necesare 

inscrierii in Concurs; 

1.2.2.  Va constitui si va administra, in conditii de deplina siguranta, o baza de date comuna 

(in continuare „Baza de Date”), care va cuprinde datele de identificare ale participantilor 

la Concurs, asa cum sunt acestea mentionate in prezentul Regulament; 

1.2.3.  Va contacta pe cei care au castigat premii in cadrul Concursului pentru validare 

(validarea se face pe unui act de identitate valabil, pentru a face dovada varstei minime 
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adminse pentru Concurs - 18 ani) si va colecta datele suplimentare necesare punerii in 

posesie a premiilor castigate (telefon de contact);  

1.2.4.  Va asigura transmiterea premiilor castigatorilor Concursului, dupa validarea si 

identificarea acestora in conditiile stabilite prin Regulamentul Oficial; 

1.2.5.  Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament 

Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după modificarea 

prezentului Regulament Oficial si dupa anunţul prealabil de prezentare a acestor 

modificări pe site-ul web www.becks.ro/puzzle . 

1.3. Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) 

care este obligatoriu pentru toti participantii.  

1.4. Prin participarea la aceste concurs, se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul 

Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, 

conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.  

 

Art. 2 - Durata si locul de desfasurare a Concursului 

2.1. Concursul este organizat si se desfasoara online, pe website-ul www.becks.ro/puzzle , si 

presupune rezolvarea puzzle-ului in cadrul concursului „Beck’s Christmas Puzzle” ce se va 

desfasura incepand cu data de 16.12.2016 pana pe data de 24.12. 2016 inclusiv. 

2.2. Concursul presupune rezolvarea unuia dintre cele 2 puzzle-uri din sectiunea „King Of the 

Castle” sau „A gamer’s dream” si intri automat in tragerea la sorti pentru castigarea pachetului 

de premii din sectiunea rezolvata. 

Art. 3 - Regulamentul oficial al concursului 

3.1. Regulamentul oficial al Concursului este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe 

intreaga durata a concursului in format electronic, prin accesarea paginii www.becks.ro/puzzle   

3.1. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat in scopul informarii 

publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. 

Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu 

prevederile prezentului Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau 

completa Regulamentul, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice 
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modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor 

acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin 

publicarea pe website-ul www.becks.ro/puzzle  cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa 

devina aplicabile.  

Art. 4 - Dreptul de participare si conditii de participare 

4.1. Se pot inscrie in vederea participarii la Concursul Beck’s Christmas Puzzle numai 

persoanele fizice cetateni romani („Participantii”) cu domiciliul in Romania si care, la data 

inscrierii, au implinit varsta de 18 ani.  

4.2. Nu pot participa la Concurs angajatii companiei Bergenbier SA si colaboratorii implicati 

in dezvoltarea acestui proiect SC V8 INTERACTIVE ADVERTISING SRL si nici membrii 

familiilor tuturor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).  

 

 

Art. 5 – Premiile  

5.1. In cadrul Concursului pot fi acordate, conform mecanismului descris la Art. 6.1. de mai 

jos, urmatoarele pachete de premii: 

 King of the castle pentru tine și un prieten:  

2 Bilete VIP @ Electric Castle 2017 (2 buc) 

Transport cu avionul în Cluj de la orice aeroport din țară – clasa economic (in perioada 

12-17 iulie).  

Cazare la hotel de minim 3 stele în Cluj, camera dubla (in perioada 12-17 iulie) 

Transport Cluj-Bonțida și retur cu sofer (in perioada 12-17 iulie, maxim 2 curse/ zi: 1 

la dus si una la intors) 

 

 A gamer’s dream: 

Consolă PlayStation 4 Pro 

Playstation VR 

Televizor Samsung Smart LED Curbat 

 

 Fiecare user poate participa o singură dată la ambele puzzle-uri 

5.2. Valoarea totala estimata a premiilor acordate in cadrul prezentei campanii este de 

aproximativ 23.850 de lei (inclusiv TVA si impozit pentru premiile a caror valoare depasesc 

600 de lei). 11.200 lei pachetul King of the castle si 12.650 lei pachetul A games dream. 
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5.3. Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestui concurs nu au posibilitatea de a primi 

contravaloarea in bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri si nici sa solicite 

schimbarea parametrilor caracteristicilor acestora.  

Art. 6 – Mecanismul desfasurarii Concursului 

6.1. Conditii privind inscrierea valabila in Concurs: 

Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la campanie si pentru a intra in tragerea la sorti 

pentru a castiga unul din pachetele de premii puse la bataie, este necesara indeplinirea 

cumulativa a urmatoarelor conditii:  

i. Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;  

ii. Inscrierea se va face exclusiv in perioada Concursului mentionat la Art. 2 de mai sus;  

iii. Sa rezolve puzzle-ul din „King of the castle” sau „A gamer’s dream”, pentru a intra in 

tragerea la sorti; 

iv. Un participant se poate inscrie o singura data in concurs. In cazul in care se constata ca 

o persoana s-a inscris in concurs de pe mai multe id-uri de Facebook, i se vor invalida 

toate celelalte intrari, astfel incat sa ramana doar cu o singura inscriere, respectiv prima 

intrare valida.  

v. Un participant unic este definit prin idul de Facebook, adresa de e-mail. In cazul in care 

se vor identifica participanti cu aceleasi date: idul de Facebook, adresa de e-mail si, 

unicitatea lor va putea fi stabilita prin transmiterea unor date de identificare (ex. data 

nasterii, adresa de domiciliu).   

vi. Anuntarea castigatorilor se va face online pe pagina de campanie: www.becks.ro/puzzle in 

data de 13 ianuarie, pana la ora 19:30 

vii. Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate de catre Participant 

Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate 

de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora.  

6.2. Nu vor fi luate in considerare inscrierile transmise in urmatoarele conditii:  

I. Daca acestea sunt transmise in afara perioadei desfasurarii concursului;  

II. Daca acestea au fost efectuate prin tentative de frauda sau prin oricare alte modalitati 

si/sau echipamente electronice si/sau software decat cele indicate de catre Organizator, 

ori au fost efectuate cu nerespectarea oricareia dintre conditiile si termenii 

Regulamentului.  
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6.3. Desemnarea castigatorilor  

In data de 10 ianuarie 2017, vor extrasi prin tragere la sorti prin random.org, in prezenta unui 

notar public, dintre participantii care au parcurs tori pasii puzzle-ului de pe 

www.becks.ro/puzzle  in cadrul concursului „Beck’s Christmas Puzzle”, 2 castigatori si cate 

3 rezerve pentru fiecare. Participantii desemnati castigatori, vor fi anuntati pe pagina de  

campanie (www.becks.ro/puzzle ) a Organizatorului, pe data de 16 ianuarie 2017, pana in ora 

19:30. In perioada 11 ianuarie – 13 ianuarie se contacteaza cei extrasi in vederea validarii. 

Oridinea in care ei sunt contactati este: 

- cei 2 castigatori extrasi care au termen de raspuns la mail/ telefon, 3 zile lucratoare de la data 

primirii emailului/ SMS-ului 

- in cazul in care, in termen de 3 zile lucratoare, cei 2 nu raspund la mail/ SMS sau nu au intrunit 

conditiile descrise mai sus, se contacteaza rezerva 1 care are termen de 3 zile lucratoare de a 

raspunde la mail/ SMS cu informatiile solicitate 

- in cazul in care rezerva 1, nu raspunde la mail/ SMS sau nu intruneste conditiile mai sus 

descrise, se contacteaza rezerva 2 care are termen de 3 zile lucratoare de a raspunde la mail/ 

SMS cu informatiile solicitate 

- in cazul in care rezerva 2, nu raspunde la mail/ SMS sau nu intruneste conditiile mai sus 

descrise, se contacteaza rezeva 3 care are termen de 3 zile lucratoare de a raspunde la mail/ 

SMS cu informatiile solicitate 

- in cazul in care nici rezerva 3 nu raspunde la email/ SMS, premiul nu se mai acorda. 

6.4. Intrarea in posesia premiilor  

Castigatorii fiecarui pachet vor primi: 

 King of the castle pentru tine și un prieten:  

2 Bilete VIP @ Electric Castle 2017 (2 buc) 

Transport cu avionul în Cluj de la orice aeroport din țară – clasa economic (in perioada 

12-17 iulie).  

Cazare la hotel de minim 3 stele în Cluj, camera dubla (in perioada 12-17 iulie) 

Transport Cluj-Bonțida și retur cu sofer (in perioada 12-17 iulie, maxim 2 curse/ zi: 1 

la dus si una la intors) 

 

 A gamer’s dream: 

Consolă PlayStation 4 Pro 
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Playstation VR 

Televizor Samsung Smart LED Curbat 

Premiile vor fi livrate la adresa castigatorului dupa cum urmeaza: 

- pana cel tarziu 15 februarie 2017 premiul A gamer’s dream 

- pana cel tarziu 15 martie 2017 premiu King of the castle 

Premiile neacordate si/sau nevalidate vor ramane in proprietatea Organizatorului.  

Art. 7. Taxe si impozite 

7.1. Organizatorul se obliga sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand 

in premiile acordate castigatorilor cu cetatenie romana in conformitate cu prevederile art. 77 

alin (4) din Codul Fiscal aprobat prin legea 571 din 22/12/2003, cu modificarile si completarile 

ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina 

exclusiva a castigatorilor. Premiile cu valoare mai mica de 600 de lei sunt neimpozabile.  

 

7.2. Art. 8. Limitarea raspunderii 

8.1. Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a 

sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.  

8.2. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestui concurs, decizia 

comisiei este definitiva.  

8.3. Eventualele contestatii vor fi luate in considerare maxim la 5 zile de la inchiderea campaniei 

Orice contestatii formulate dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.  

8.4. Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru:  



i. Inregistrarile online trimise in afara perioadei concursului mentionate mai sus;  

ii. Inscrierile online care nu contin toate campurile obligatorii; 

iii. Eventualele dispute legate de drepturile asupra adreselor in legatura cu care s-au 

inregistrat participantii; 

iv. Nicio eroare in datele furnizate de catre castigatori; acuratetea datelor de contact nu 

atrage raspunderea organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. 

Ca atare acesta nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a 

unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, 

la imposibilitatea identificarii unui castigator, imposibilitatea inscrierii in Concurs din 

cauza ilizibilitatii datelor personal;  

v. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in 

posesia premiului dorit;  

vi. Reclamatiile referitoare la premiul castigat,ulterioare momentului semnarii procesului 

verbal de predare-primire nu vor fi luate in considere de catre Organizator;  

vii. Erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal de catre participant 

(intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat 

pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date 

de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre participant in scopul de a manipula 

rezultatele concursului).  

viii. Erori cauzate de folosirea altor tehnologii decat cele recomandate de Organizator. 

Tehnologiile recomandate: Browser internet (Internet Explorer vers. minima 8, Opera 

9, Google Chrome, Mozilla, Safari), Sistem de operare minim Windows 2007.  

ix. Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677 /2001, privind protectia 

datelor personale ale Participantilor stocate pe durata Promotiei si ulterior acesteia. Ca 

atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale 

Participantilor la Promotie si sa le utilizeze conform legislatiei in vigoare.  

x. Organizatorul se obliga ca la prima comunicare in scris pe care o va avea cu persoanele 

din baza de date astfel creata, sa aduca acestora la cunostinta drepturile conform Legii 

677/2001.  

Art. 9 - Incetarea / Intreruperea Concursurilor. Forta majora  

9.1. Concursul poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui 

eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din 

motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Concursului. 

Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de 

catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa 



sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile 

asumate prin Regulament.  

9.2 Organizatorul poate decide unilateral incetarea prezentelor concursuri in cazul in care 

intampina orice fel de dificultati in implementarea acestuia, fara a purta vreo responsabilitate 

fata de participanti. 

Art. 10 – Litigii  

10.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat 

de desfasurarea Concursului se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va 

fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din 

municipiul Bucuresti.  

10.2. Eventualele reclamatii legate de derulare a Concursului se pot trimite pe adresa 

Reprezentantului Organizatorului in termen de maxim 7 zile lucratoare de la data anuntarii 

publice a castigatorului. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in 

considerare nicio reclamatie  

Art. 11 - Alte Clauze  

11.1. Deciziile Organizatorului privind acest Concurs sunt finale si aplicabile tuturor 

Participantilor. Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune 

liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.  

11.2. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a 

sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le 

implica organizarea si desfasurarea Concursului. 

 

 

 

 

 

 



 


