REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI DESFASURARE
A ACTIUNII PROMOTIONALE
"Intra in vibe de Beck’stival!"
DIN CADRUL ARTMANIA FESTIVAL 2019
26 si 27 iuLie 2019
SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL DE PARTICIPARE
1.1. Actiunea promotionala “Intra in vibe de Beck’stival” ("Campania’’) este organizata si desfasurata
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
RO05CITI0000000725039018 deschis la Citibank Europe plc, Dublin - Sucursala Romania,
telefon: 0372.207.109, reprezentata prin Mihaela Hristea in calitate de Director de Marketing
(denumita in continuare "Organizator").
1.2. Prin participarea la actiunea promotionala din cadrul festivalului, participantii sunt de acord sa
respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului regulament
(denumit in continuare "Regulament Oficial") astfel cum sunt mentionate mai jos.
1.3. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania
prin publicarea pe site-ul web www.becks.ro, fiind disponibil in mod gratuit oricarei persoane,
precum si telefonic la Infoline 031/730.50.07, intre orele 9:00 – 18.00, de luni pana vineri,
exclusiv sarbatorile legale, pe intreaga durata a Actiunii promotionale potrivit celor mentionate in
Sectiunea 3 sau transmitand o scrisoare la sediul Organizatorului.
1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand
ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa modificarea prezentului Regulament Oficial
si dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari pe site-ul web www.becks.ro
SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A ACTIUNII PROMOTIONALE
2.1. Actiunea promotionala este organizata si se va desfasura exclusiv in cadrul incintei de
desfasurare a festivalului ARTMANIA Festival 2019, Piata Mare din Sibiu.
2.2. Premiile se vor pune in posesie exclusiv pe loc, participantilor care sunt prezenti in locatia
festivalului, in baza tichetelor primite ca urmare a actiunii de reciclare a cel putin doua pahare de
bere Beck’s, in conformitate cu mecanismul descris in prezentul Regulament.
SECTIUNEA 3. DURATA CARAVANEI
3.1. Actiunea promotionala “Intra in vibe de Beck’stival” se va desfasura in zilele de 26 si 27 iulie
2019, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
3.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada si sistemul de functionare al actiunii
promotionale pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta acest lucru public,
conform prevederilor din Sectiunea 1 de mai sus.
SECTIUNEA 4. DREPTURI SI CONDITII DE PARTICIPARE
4.1.

La actiunea promotionala “Intra in vibe de Beck’stival” pot participa cetatenii romani, persoane
fizice care au domiciliul stabil in Romania, care au implinit varsta de 18 ani, au capacitate deplina
de exercitiu si care accepta termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial denumiti in
continuare („Participanti”).
4.2. Prin participarea la Actiunea promotionala, participantilor nu le vor fi impuse niciun fel de
cheltuieli suplimentare cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Actiunii promotionale:

cheltuieli determinate de intrarea la festival sau de consumatia la festival. Enumerarea de mai
sus este exemplificativa, nu exhaustiva.
4.3. In cadrul actiunii promotionale nu au drept de participare persoanele care presteaza servicii de
orice fel pentru Organizator, precum si cei ai imputernicitilor, ai Agentiilor implicate in
desfasurarea Actiunii promotionale precum nici membrii familiilor acestora (copii, parinti,
frati/surori, sot/sotie).
4.4. Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii,
Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a urmari in instanta
respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.
4.5. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea definitiva a Participantului in cauza, acesta
urmand a fi informat cu privire la aceasta decizie, telefonic.
SECTIUNEA 5. MECANISMUL DE PARTICIPARE LA ACTIUNEA PROMOTIONALA DESFASURATA
PE PERIOADA FESTIVALULUI
5.1.

Actiunea promotionala “Intra in vibe de Beck’stival” festival consta in acordarea de premii
garantate participantilor la eveniment care, pe perioada celor doua zile ale actiunii, vor recicla
paharele in care le-a fost servita berea Beck’s achizitionata de la barurile de pe perimetrul
festivalului.
5.2.
Pentru a participa la prezenta actiune promotionala, participantii trebuie sa se prezinte in zona de
reciclare Beck’s situata in incinta spatiului de desfasurare al festivalului si sa predea
reprezentantilor Beck’s cel putin doua pahare goale achizitionate conform art 5.1. de mai sus.
5.3.
Pentru fiecare 2 pahare goale predate, participantul va primi pe loc un tichet Beck’s. Tichetele
primite ca urmare a reciclarii paharelor Beck’s vor putea fi preschimate de participanti pe loc,
astfel:
5.3.1. fiecare 1 tichet de reciclare Beck’s poate fi preschimbat la barul din incinta zonei de activare
Beck’s intr-o bere la alegere din categoria Taste the World (1873 Pils, Pale Ale, Amber Lager sau
Red Ale).
5.3.2. fiecare 2 tichete de reciclare Beck’s, ofera participantului posibilitatea de a primi pe loc, garantat,
un tricou personalizat.
5.4.
La momentul revendicarii de catre un participant a oricaruia din cele 2 premii posibile, acesta va
trebui sa predea reprezentantului Organizatorului tichetul, respectiv tichetele in baza
caruia/carora se revendica premiul.
5.5.
Un participant unic poate solicita un numar de maxim 3 tichete Beck’s in baza paharelor pe care
le prezinta in zonele de reciclare, cate un tichet pentru fiecare 2 pahare goale.
5.6.
In situatia in care un participant opteaza pentru preschimbarea unui tichet de reciclare Becks in
bere, acesta va primi cate o bere la alegere pentru fiecare tichet pe care il preda la barul din
incinta spatiului de activare Beck’s. Berea revendicata va fi oferita participantilor pentru consum
pe loc, intr-un pahar de plastic. Participantii nu pot solicita preschimbarea tichetelor de reciclare
Beck’s in bere pentru consum acasa, respectiv nu pot solicita primirea premiului in recipientul de
sticla in care acesta este imbuteliat in mod obisnuit.
5.7.
In situatia in care un participant opteaza sa preschimbe 1 tichet de reciclare Beck’s intr-un tricou
personalizat, acesta trebuie sa se prezinte cu un tichet la containerul denumit «Start a band
Photo Studio” din incinta zonei de activare Beck’s unde, in schimbul predarii tichetului de reciclare
Beck’s, va fi invitat sa faca o poza singur sau impreuna cu grupul de prieteni intr-un decor care
imita o scena de concert.
5.8.
In scopul realizarii fotografiei, participantului si grupului sau de prieteni le vor fi puse la dispozitie
o serie de materiale de butaforie ce pot fi folosite pentru poza, ca de exemplu dar fara a se limita
la: tobe, chitara, microfon.
5.9.
Dupa realizarea fotografiei, participantul poate revendica la containerul denumit „T-shirt Factory’’,
tricoul pe care se va regasi imprimata imaginea rezultata de la containerul „Start a band Photo
Studio”, din incinta zonei de activare Beck’s.

SECTIUNEA 6. CLAUZE DIVERSE DE PARTICIPARE
7.1.
7.2.
7.3.

Accesul in zona de activare Beck’s este permisa doar persoanelor adulte care au împlinit 18 ani.
Este interzis accesul la activare a persoanelor aflate intr-o stare vizibila de ebrietate sau sub
influenta stupefiantelor.
Participanti declara pe proprie raspundere faptul ca sunt sanatosi si apti pentru a participa in
cadrul activitatilor Beck’s si ca nu depind de tratament medical special.

SECTIUNEA 8. APELAREA NUMARULUI DE INFOLINE
8.1. In vederea obtinerii de informatii participantii pot apela numarului de Infoline 031/730.50.07
(numar cu tarif normal in toate retelele de telefonie, apelabil de luni pana vineri in intervalul orar
09:00 – 18:00, exclusiv sarbatorile legale si religioase).
8.2. In cazul in care un participant va apela numarul de Infoline al Actiunii promotionale in afara
programului de lucru mentionat in prezentul Regulament, acestuia i se va comunica, printr-un
mesaj inregistrat, intervalul orar in care poate obtine informatii despre Actiunea promotionale.
8.3. Orice nelamurire/contestatie, va fi solutionata in cel mult 48 de ore lucratoare.
SECTIUNEA 9. PREMIILE ACORDATE
9.1. In cadrul Actiunii promotionale se vor acorda un numar total de 1700 de premii, pe intreaga
durata de desfasurare a evenimentului, si anume:
9.1.1. 960 de premii constand intr-o bere la alegere din sortimentele Beck’s 1873 Pils, Pale Ale, Amber
Lager sau Red Ale, ambalate in ambalaj individual de 0,33L (servite pentru consum pe loc, in
recipient de plastic), in valoare unitara de : Beck’s 1873 Pils NRGB 0.33L – 2.54 Lei, Beck’s
Amber Lager NRGB 0.33 L – 2.60 Lei, Beck’s Pale Ale NRGB 0.33 L – 2.56 Lei, Beck’s Red Ale
NRGB 0.33 L – 2.52 Lei
9.1.2. 200 de premii constand in cate un tricou personalizat Beck’s, in valoare unitara de 39,72 Lei
9.1.3. 1000 de premii constand in cate o fotografie imprimata pe hartie foto, in valoare unitara
de 4.7295 lei
9.2.
Valoarea totala estimata a premiilor acordate in cadrul prezentei campanii este de
aproximativ 15,126.3 lei fara tva.
SECTIUNEA 10. ACORDAREA PREMIILOR
10.1. Premiile vor fi acordate participantilor pe loc, in schimbul tichetelor Beck’s.
10.2. Un participant unic poate revendica un numar limitat de tricouri personalizate sau fotografii
imprimate pe hartie maxim 3 premii constand in 1 bere pe zi, 1 tricou, 1 fotografie.
10.3. Preschimbarea de pahare Beck’s goale in tichete Beck’s se va putea face in cadrul zonei de
reciclare, vineri 26 iulie in intervalul orar 17.00 - 22.00 si sambata 27 iulie in intervalul orar
17.00 - 22.00.
10.4. Preschimbarea tichetelor Becks in premii se poate face exclusiv vineri 26 iulie in intervalul orar
17.00 - 22.00 si duminica 27 iulie in intervalul orar 17.00 - 22.00.
10.5. Tichetele aflate in posesia participantilor vor putea fi utilizate pentru revendicarea de premii
exclusiv in timpul programului de activare de mai sus. Tichetele ramase nefolosite nu vor mai
putea fi utilizate ulterior.
SECTIUNEA 11. CLAUZE DIVERSE PRIVIND ACORDAREA PREMIILOR
11.1. Castigatorul unui premiu nu poate ceda premiul, integral sau in parte, unei alte persoane.
11.2. Premiile oferite in cadrul prezentei Campanii nu pot fi inlocuite cu bani sau cu alte beneficii.

11.3. Premiile se vor acorda in limita stocului disponibil in locatie pe parcursul fiecarei zile de festival,
pe principiul « primul venit, primul servit ».
11.4. Dupa epuizarea stocului de tricouri personalizabile disponibile la containerul Tshirt Factory in
oricare din zilele de activare, participantii pot opta pentru a primi, in locul tricoului, fotografia
realizata conform art 5.7 din prezentul regulament in format fizic, tiparit.
In sensul articolului 11.4 de mai sus, participantii care se vor prezenta la containerul Start a band
Photo studio” din incinta zonei de activare Beck’s si vor dori sa preschimbe 2 tichete intr-un
premiu constand intr-un tricou personalizat vor fi informati cu privire la situatia de fapt,
respective cu privier la epuizarea stocului de tricouri precum si cu privire la faptul ca au numai
posibilitatea de a primi premiul sub forma unei fotografii tiparite. Optiunea cu privire la
continuarea activitatii si preschimbarea celor 2 tichete de reciclare Beck’s intr-o fotografie tiparita
apartine exclusiv participantului.
SECTIUNEA 12. PERSOANE AFLATE IN IMPOSIBILITATEA FIZICA DE A SE DEPLASA
12.1. In cazul in care se constata ca unul din participanti este o persoana lipsita de capacitatea de
exercitiu ori are capacitate restransa de exercitiu, concret neindeplinind conditia varstei de
participare, aceasta nu va putea recicla pahare sau preschimba tichete Beck’s in premii.
SECTIUNEA 13. RESPONSABILITATE SI RASPUNDERE
13.1. Bergenbier S.A. (Organizatorul) si imputernicitii acestuia nu isi asuma responsabilitatea pentru
comportamentul si practica comerciala a vanzatorilor cu amanuntul ai produselor comercializate
in perimetrul zonei de desfasurare a festivalului. Bergenbier S.A. (Organizatorul), imputernicitii
acestuia sau afiliatii acestora vor fi exonerati de orice raspundere cu privire la orice daune
cauzate de catre acestia, prin serviciile si produsele comercializate, toate garanţiile, exprese sau
implicite, fără limitare, precum si răspunderea referitoare la orice garanţii implicite cu privire la
caracterul comercial, calitatea sau caracterul adecvat al produselor comercializate, nu au legatura
cu organizatorul caravanei, orice daună adusă urmand a fi imputată societatii comerciale direct
raspunzatoare.
13.2. Organizatorul Actiunii promotionale nu isi asuma responsabilitatea:
13.2.1.
pentru pierderile ticketelor Beck’s, determinate de factori independenti de vointa sau
controlul Organizatorului;
13.2.2.
pentru intreruperile neanuntate ale serviciului de internet de catre furnizorii locali ai
acestui serviciu sau blocarea accesului intern datorita supraaglomerarii retelelor de internet pe
perioadele de trafic intens fapt ce poate cauza intreruperea functionarii activitatii de personalizare
a tricourilor;
13.2.3.
pentru eventualele dispute legate de drepturile asupra ticketelor Beck’s;
13.2.4.
pentru revendicarile in baza de tichete deteriorate sau rupte.
13.3. Prin participarea la prezenta actiune prmotionala, toti participantii si eventualii castigatori sunt de
acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de
Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea
personala si exclusiva a participantilor si eventualilor castigatori.
13.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice participant in Actiunea promotionale
care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Actiunii promotionale.
SECTIUNEA 14. PROTECTIA DATELOR PERSONALE
14.1. In cadrul prezentei actiuni promotionale nu se vor colecta date personale.
14.2. Premiile vor fi acordate exclusive in baza tichetelor Beck’s, ce vor fi acordate participantilor
nenominal.

14.3. Imaginile rezultate ca urmare a activitatii de fotografiere din cadrul contanerului “Start a band
Photo Studio” vor fi utilizate exclusiv in scopul imprimarii tricourilor participantilor, si nu vor fi
stocate de catre Orgnizator decat pe perioada necesara personalizarii tricoului/tricourilor.
SECTIUNEA 15. TAXE SI IMPOZITE
15.1. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina, sa vireze si sa declare impozitul pe veniturile
obtinute din premii de catre castigatori, in conformitate cu prevederile legale in vigore.
15.2. Organizatorul sau imputernicitul Actiunii promotionale nu este raspunzator de plata altor taxe sau
a altor obligatii financiare legate de premiile oferite, acestea fiind in sarcina persoanei
castigatoare. Orice alte cheltuieli care nu sunt acoperite in mod specific de acest Regulament
Oficial vor fi suportate de catre castigator.
SECTIUNEA 16. INCETAREA ACTIUNII PROMOTIONALE
16.1. Actiunea promotionala Beck’s poate inceta inainte de termen numai în cazul aparitiei unui
eveniment ce constituie forta majora.
SECTIUNEA 17. LITIGII
17.1. In cazul unor potentiale litigii aparute între Organizator si participantii la Actiunea promotionale,
acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale
amiabila, partile implicate în litigiu se vor adresa pentru solutionare instantelor competente
romane în jurisdictia carora se afla Organizatorul.

Prezentul Regulament Oficial a fost semnat si autentificat intr-un exemplar original care va
ramane in arhiva notarului public si in 4 duplicate astazi, 22/ 07/ 2019.

