
CAMPANIA PROMOŢIONALĂ “RE:GRUPAREA” REGULAMENT OFICIAL  

 
 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL 
CAMPANIEI  

1.1. Campania promoţională “RE:GRUPAREA” ("Campania") este organizată 
şi desfăşurată de BERGENBIER S.A., cu sediul social în Voluntari, Şos. 

Bucureşti Nord, Nr. 10, clădirea O1, et. 5, judeţ Ilfov, înmatriculată la 
Registrul Comerţului sub nr. J 23/778/2015, cont bancar nr 

RO80BACX0000000455827000, deschis la Banca Unicredit-Ţiriac Bucureşti, 
sucursala Grigora Mora, telefon: 0372.207.109, reprezentată prin Gabriela 

Lupaş Ticu Director de Marketing, înregistrată la Registrul de Evidenţă a 
Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal, cu numărul 2699 (denumită în 

continuare "Organizator").  
1.2. Prin participarea la această Campanie, participanţii sunt de acord să 

respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor 

prezentului regulament (denumit în continuare "Regulament Oficial") astfel 
cum sunt menţionate mai jos.  

1.3. Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform 
legislaţiei aplicabile din România prin publicarea pe site-ul web 

becks.ro/party-in-vama, fiind disponibil în mod gratuit oricărei persoane, 
precum şi telefonic, la Infoline 021/599.1779, între orele 9:00 – 18.00, de 

luni până vineri, exclusiv sărbătorile legale, pe întreagă durata a Campaniei 
potrivit celor menţionate în Secţiunea 3, sau transmiţând o scrisoare la 

sediul Organizatorului.  
1.4. Organizatorul va desfăşura campania prin împuterniciţii săi:  

1.4.1. SC V8 INTERACTIVE ADVERTISING SRL, cu sediul social în, Bucureşti, 
Strada Caimatei, Nr 10, Sector 2 înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului 

de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/12276/2011, fiind înregistrată 
la Registrul de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal, cu nr 

31069 care se va ocupa de crearea şi administrarea paginii de Campanie de 

pe website-ul becks.ro, denumită în continuare “Agenţia”.  
1.4.2. Pe perioada Campaniei Promoţionale, Agentiiile, acţionând că 

împuterniciţi ai Organizatorului, în sensul dat acestei noţiuni de dispoziţiile 
Legii 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor 

cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date („Legea nr. 
677/2001”) vor desfăşura următoarele activităţi:.  

1.4.3.1. va constitui şi va administra, în condiţii de deplină siguranţă, o baza 
de date comună (în continuare „Baza de Date”), care va cuprinde datele de 

identificare ale participanţilor la Campania Promoţională, aşa cum sunt 
acestea menţionate în prezentul Regulament;  

1.4.3.2. va asigura transmiterea premiilor câştigătorilor Campaniei 
Promoţionale, după validarea şi identificarea acestora în condiţiile stabilite 

prin Regulamentul Oficial  



1.5. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul 

Regulament Oficial, urmând că astfel de modificări să între în vigoare numai 
după modificarea prezentului Regulament Oficial şi după anunţul prealabil de 

prezentare a acestor modificări pe site-ul web http://becks.ro/party-in-vama  
 

SECŢIUNEA 2. ZONA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI  
2.1. Campania este organizată şi se desfăşoară pe întreg teritoriul României 

prin intermediul site-ului http://becks.ro/party-în-vama  
 

SECŢIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI  
3.1. Campania va fi lansată la dată de 25 Aprilie 2016 şi va dura până la 

dată de 30 Aprilie 2016, inclusiv. Campania se va desfăşura în conformitate 
cu prevederile prezentului Regulament Oficial.  

3.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifică perioada şi sistemul de 
funcţionare al Campaniei pe parcursul derulării acesteia, dar nu înainte de a 

anunţa acest lucru public, conform prevederilor din Secţiunea 1 de mai sus.  

 
SECŢIUNEA 4. DREPTURI ŞI CONDIŢII DE PARTICIPARE  

4.1. La această campanie pot participa cetăţenii români, persoane fizice care 
sunt rezidenţi în România, cu domiciliul stabil în România, care au împlinit 

vârstă de 18 ani până la dată de 25 Aprilie 2016, care acceptă termenii şi 
condiţiile prezentului Regulament Oficial denumiţi în contituare 

(„Participanţi”).  
4.2. Prin participarea la Campanie, participanţilor nu le vor fi impuse niciun 

fel de cheltuieli suplimentare cu excepţia cheltuielilor normale de desfăşurare 
a campaniei: cheltuieli determinate de menţinerea unui abonament la 

internet.  
4.3. La această Campanie nu au drept de participare persoanele care 

prestează servicii de orice fel pentru Organizator, precum şi cei ai 
împuterniciţilor, ai Agenţiilor implicate în desfăşurarea Campaniei precum 

nici membrii familiilor acestora (constând din copii, părinţi, fraţi/surori, 

soţ/soţie).  
4.4. Dacă sunt identificate persoane care au influenţat sau care au facilitat 

câştigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor 
astfel câştigate şi de a urmări în instanţa respectivele persoane pentru 

recuperarea prejudiciilor cauzate.  
4.5. Orice încercare de fraudare se soldează cu eliminarea definitivă a 

Participantului în cauză, acesta urmând a fi informat cu privire la această 
decizie, prin e-mail.  

 
SECŢIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI  

5.1.1 Pentru a participa, persoanele interesate trebuie să acceseze site-ul de 
concurs http://becks.ro/party-in-vama şi să urmeze următorii paşi:  

1. Să îşi facă cont pe www.becks.ro  



2. Dacă există un cont, să completeze căsuţele “Prenume”, “Nume” şi 

“Telefon” cu datele participantului  
3. Să bifeze căsuţa “Am 18 ani şi sâmbătă asta o să fiu în Vama că să 

întru în posesia unui VIP pass & gift la party!”  
4. Să apese pe butonul “VREAU VIP”  

 
SECŢIUNEA 6. PREMIILE  

6.1 În cadrul acestui concurs se vor acorda 30 de VIP pass & gift la 
concertul COMA din Vama Veche, fiecare constând în: 

• Un tricou RE:GRUPAREA  
• întâlnire + poză cu COMA  

• CD cu albumul “Nerostitele”, un tricou, o pană de chitară, sticker şi 
poster COMA  

 
6.2 Premiul acordat nu poate fi înlocuit cu alte premii. În cazul refuzului 

vreunui câştigător de a beneficia de premiu (prin refuzul unui câştigător 

însemnând că respectivul câştigător nu doreşte să între în posesia premiului, 
iar refuzul este manifestat expres şi neechivoc), sau în cazul imposibilităţii 

validării sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de 
atribuire a premiului, fără nicio despăgubire din partea Organizatorului, 

Organizatorul urmând a trece la validarea altui câştigător (din lista de 
rezerve). În cazul în care Organizatorul nu poate valida drept câştigător un 

alt participant, atunci Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu mai atribui 
premiile astfel neacordate.  

 
SECŢIUNEA 7. ACORDAREA PREMIILOR ŞI VALIDAREA 

CÂŞTIGĂTORILOR  
7.1 Desemnarea câştigătorului se va face după eticheta orară care a fost 

creată din momentul în care participantul a dat click pe butonul “VREAU 
VIP”.  

7.2 Dacă participantul face parte din primii 30, va primi următorul mesaj:  

“Ce repede te-ai mişcat, bravo! Ai primit un VIP pass & gift la RE:GRUPAREA 
ÎN VAMA VECHE pe care o să-l primeşti când ajungi la party! O să te 

contactăm înainte ca să-ţi dăm detalii.”  
7.3 Dacă participantul nu face parte din primii 30, va primi următorul mesaj:  

“Bravo, te-am trecut pe lista pentru VIP pass & gift!  
O să te contactăm ca să-ţi dăm detalii dacă eşti între primii 30.”  

7.4 Agenţia va contacta câştigătorul pe numărul de telefon cu care a fost 
înscris în concurs participantul în termen de 3 zile lucrătoare începând cu 

dată de 27 Aprilie inclusiv pentru a putea confirma câştigătorul şi de a oferi 
detalii suplimentare de cum poate intra în posesia premiului.  

7.5 Pentru a fi validat, potenţialul câştigător trebuie să fi împlinit vârstă de 
18 ani până la dată de 25 Aprilie 2016 şi să fie prezent în Vama Veche pe 

dată de 30 Aprilie.  



7.6 Odată validaţi, câştigătorii se pot prezenta la setup-ul Becks din Vama, 

începând cu ora 20:00 pentru a-şi ridica premiul.  
7.7 În cazul în care un câştigător nu este validat de către Agenţie, Agenţia 

va decurge la rezerva acestora. Fiecare câştigător ale componentelor mai 
sus menţionate va avea câte două rezerve care va trece prin aceleaşi 

proceduri de validare prin care au trecut primii câştigători.  
 

SECŢIUNEA 8. FORŢă MAJORĂ  
Pentru scopul acestui Regulament, forţa majoră înseamnă orice eveniment 

care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, 
inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa 

şi a cărui apariţie pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini 
obligaţiile asumate prin Regulament.  

Dacă o situaţie de forţă majoră împiedică sau întârzie total sau parţial 
executarea Regulamentului şi continuarea Campaniei, Organizatorul va fi 

exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada 

în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1082 
şi 1083C.civ. Organizatorul, dacă invocă forţă majoră, este obligat să 

comunice Participanţilor la Campanie existenţa acesteia în termen de 5 zile 
lucrătoarede la apariţia cazului de forţă majoră.  

 
SECŢIUNEA 9. LITIGII ŞI FRAUDE  

În cazul unor litigii apărute între Organizator şi Participanţii la Campanie, 
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 judecătoreşti române competente de la sediul 

Organizatorului.  
Eventualele reclamaţii legate de derularea şi implementarea Campaniei se 

vor putea trimite pe durata acesteia, aşa cum este reglementată în prezentul 
Regulament pe următoarea adresa: BERGENBIER S.A., cu sediul social în 

Voluntari, Şos. Bucureşti Nord, Nr. 10, clădirea O1, et. 5, judeţ Ilfov. După 

data publicării câştigătorilor conform acestui Regulament, Organizatorul nu 
va mai lua in consideratie nici o contestaţie referitoare la participarea la 

Campanie, validarea câştigătorilor şi atribuirea premiilor.  
Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de 

tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea 
afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.  

 
SECŢIUNEA 10. DIVERSE  

Prin participarea la Campanie, participanţii sunt de acord să respecte şi să se 
conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor acestui 

Regulament.  
Informaţiile pe care participanţii le furnizează vor fi utilizate doar de 

Organizator prin intermediul Agenţiei, în condiţiile prezentului Regulament.  



Concursul poate înceta înainte de termen numai în cazul apariţiei unui 

eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii 
Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua 

Concursul, după anunţarea prealabilă a publicului.  
Regulamentul concursului este publicat pe http://becks.ro/party-in-vama în 

secţiunea specială dedicată concursului şi va fi disponibil gratuit oricărui 
solicitant pe toată perioada concursului. 
 


