REGULAMENT DE ORGANIZARE SI DESFASURARE
PRIVIND ACTIVITATILE BECK`S DIN CADRUL
FESTIVALULUI NOSTALGIA – EDITIA 2022
1. DISPOZITII GENERALE
1.1. Prezentul regulament (denumit in continuare „Regulamentul”) reglementeaza participarea persoanelor fizice la
actiunile desfasurate pentru marca Beck`s de Bergenbier S.A. (denumita Organizator) in cadrul festivalului
Nostalgia – Editia 2022, in bune conditii, precum si respectarea regulilor stabilite privind ordinea si disciplina
impuse de catre Organizator.
1.2. Acest regulament se aplica tuturor participantilor, pe intreaga durata a desfasurarii festivalului Nostalgia –
Editia 2022, insusirea si respectarea prezentului regulament fiind obligatorie pentru fiecare participant,
necunoasterea prevederilor sale nefiind opozabila in raport cu Organizatorul sau Organizatia-Gazda.
2. ORGANIZATORUL ACTIUNII
2.1. Activarea desfasurata pentru marca Beck`s ("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, reprezentata legal prin Teodora Agafitei Dumitrescu avand functia de
Marketing Director (denumita in continuare "Organizator").
2.2. Organizatorul va desfasura campania prin imputernicitul sau THE SPONSORSHIP AGENCY S.R.L., persoană
juridică română cu sediul în mun. Cluj-Napoca, str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 122A, jud. Cluj, înmatriculată
la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/1818/30.06.2020, având CUI 42701005
si cont bancar RO73BTRLRONCRT0565199301 la Banca Transilvania, reprezentată prin administrator Ferenț
Sebastian, denumită în continuare “Agentia”.
2.2.1. Pe perioada Campaniei Promotionale, Agentia, actionand ca imputernicit al Organizatorului, va desfasura
urmatoarele activitati:
•
constituirea si administrarea activitatilor promotionale desfasurate sub marca Beck`s in cadrul festivalului
Nostalgia – Editia 2022, asa cum sunt acestea mentionate in prezentul Regulament, in conditii de deplina
siguranta pentru participantii la eveniment.
2.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, urmand ca astfel de
modificari sa intre in vigoare numai dupa modificarea prin Act aditional la prezentul Regulament.
3. ZONA DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI
3.1. Campania este organizata in cadrul festivalului Nostalgia – Editia 2022 si se desfasoara in intervalul 24 – 26
Iunie 2022 in Parc Izvor, Bucuresti.
4. MECANISMUL CAMPANIEI
4.1. Participarea la activitatile desfasurate sub marca Beck`s in cadrul festivalului Nostalgia - Editia 2022 este
permisa tuturor participantilor la eveniment, cu varsta implinita de 18 ani, care respecta conditiile impuse de
prezentul Regulament, si se realizeaza in limita disponibilitatii in intervalul de activare. Regulamentul va fi
publicat pe site-ul www.becks.ro dar se va regasi si fizic, la locatia de desfasurare a evenimentului.
4.2. Activitatile desfasurate sub marca Beck`s in cadrul festivalului Nostalgia - Editia 2022, descrise in paragraful
4.5.1., vor respecta urmatoarele intervale de activare:
- Vineri, 24 Iunie 2022, interval orar 18:00 – 01:00;
- Sambata, 25 Iunie 2022, interval orar 18:00 – 01:00;
- Duminica, 26 Iunie 2022, interval orar 18:00 – 01:00.
4.3. Pentru a participa la activare, fiecare candidat trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
• sa aiba varsta minima de 18 ani impliniti la data participarii;
• sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
• sa aiba o stare de sanatate corespunzatoare activitatilor la care participa;
• sa nu aiba o conditie medicala incompatibila activitatilor la care ia parte;
• sa nu se afle in stare de ebrietate.
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4.4. Participarea in cadrul activitatilor se realizeaza in baza unui ticket de acces obtinut prin reciclarea a doua doze
aluminiu (doze de bere cu sau fara alcool comercializate in perimetrul Festivalului), cu ajutorul unuia dintre cele 2
automate de reciclare amplasate in zona special dedicata din spatiul de activare Beck’s si semnalizata corespunzator.
4.5.1. Fiecare 2 doze de aluminiu reciclate (doze de bere cu sau fara alcool comercializate in perimetrul
Festivalului) pot fi transformate intr-un ticket de acces la una dintre cele 3 activari disponibile:
4.5.1.1. 1 x Tatuaj aerograf (la alegere dintre cele 5 sabloane disponibile).
4.5.1.2. 1 x Suvenir Cheie Beck’s #UnlockYourself @Nostalgia editie limitata (in limita stocului
disponibil).
4.5.1.3. 1 x Acces pentru 2 persoane, timp de 5 minute, in turnul Beck’s (vedere de ansamblu
asupra zonei de festival si posibilitatea de a face poze/selfies cu dispozitive foto proprii permise
in incinta Festivalului conform regulilor impuse de Organizatorul-Gazda).
4.5.2. Odata obtinut ticketul acesta poate fi preschimbat intr-unul din beneficiile indicate la art. 4.5.1.
cu ajutorul reprezentantilor Organizatorului aflati in spatiul de activare. Reprezentantii
organizatorului vor evalua participantul cu privire la conditiile de indeplinit stipulate de articolul
4.3 in prezentul Regulament. Participantii au obligatia de a prezenta actul de identitate pentru
a face dovada varstei minime de 18 ani impliniti la data evenimentului. Verificarea se face pe
loc, fara preluarea sau stocarea datelor personale ale participantului;
4.5.3. Un participant poate accesa o activare de mai multe ori, in limita stocului disponibil si a
intervalului de timp de activare, daca in spatiul de activare nu exista alti posibili participanti al
caror drept de participare sa il ingradeasca si daca face dovada detinerii ticketului obtinut prin
reciclarea dozelor de aluminiu (doze de bere cu sau fara alcool comercializate in perimetrul
Festivalului).
5 CLAUZE DIVERSE DE INSCRIERE
5.1.
La activitatile desfasurate sub marca Beck`s in cadrul festivalului Nostalgia - Editia 2022 nu vor participa
persoanele care nu au indeplinit varsta de minim 18 ani pana la data participarii sau participantii care
nu indeplinesc oricare dintre conditiile de participare de articolul 4.3 in prezentul Regulament.
5.2.
Inainte de a participa la oricare dintre activitati, participantii vor trebui sa asculte si sa isi asume
instructajul primit din partea promoterilor privind comportamentul in cadrul activitatilor la care urmeaza
sa ia parte.
5.3.
Participantii nu se vor abate de la regulile prezentate de catre promoteri, nu se vor abate de la traseele
marcate si nu se vor aventura in zone cu accesul interzis.
5.4.
Este interzis accesul la eveniment cu materiale toxice, arme albe sau arme de foc.
5.5.
Este interzis accesul la eveniment a persoanelor aflate intr-o stare vizibila de ebrietate sau sub influenta
stupefiantelor.
5.6.
Participantii declara pe proprie raspundere faptul ca sunt sanatosi si apti pentru activitatea la care iau
parte si ca nu depind de tratament medical special.
6. RESPONSABILITATE SI RASPUNDERE
6.1. Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea:
6.1.1. Pentru declaratiile false ale participantilor;
6.1.2. Pentru orice amanare, anulare sau intrerupere a festivalului de catre Organizatorul Festivalului
Nostalgia sau din motive independente de acesta;
6.2. Prin participarea la Campanie, toti participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor
cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament, nerespectarea acestora atragand
raspunderea personala si exclusiva a participantilor.
6.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice participant din Campanie care, prin comportamentul
fraudulos sau defectuos, afecteaza bunul mers al activarii.
7. GESTIONAREA CONFLICTELOR
7.1. Nerespectarea de către participanți a clauzelor prezentului Regulament, ca de exemplu, dar fara a se limita la:
• incalcarea cu vinovatie de catre participant a informatiilor primite din partea promoterilor, inclusiv a regulilor
de comportament prevazute in prezentul Regulament sau in oricare alte regulamente/proceduri interne
aduse la cunostinta participantului;
• atitudinile neconforme in timpul desfasurarii activarii;
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•
•
•
•
•

nerespectarea indicatiilor primite din partea coordonatorului/promoterilor;
neglijenta repetata;
manifestari care aduc atingerea prestigiului sau imaginii Organizatorului;
instigarea la si/sau agravarea conflictelor precum si agresiunea fizica si/sau verbala;
remarcile si/sau actiunile cu tenta sexuala, rasista, obscena, injurioasa sau discriminanta de orice fel se vor
solda cu excluderea definitiva din cadrul activarii.
7.2. Pe perioada desfasurarii activitatilor desfasurate sub marca Beck`s in cadrul festivalului Nostalgia - Editia 2022,
participantul se va supune tuturor regulilor de activitate specifice activarii si va fi responsabil in mod direct de
prejudiciile pe care le poate crea prin indeplinirea defectuoasa sau neindeplinirea sarcinilor de participant.
8. INCETAREA CAMPANIEI
8.1. Prezenta campanie poate inceta inainte de termen numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta
majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua
prezenta campanie.
9. LITIGII
9.1. In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si participantii la campanie, acestea vor fi solutionate pe
cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu se vor adresa
pentru solutionare instantelor competente romane in jurisdictia carora se afla Organizatorul.

ORGANIZATOR
BERGENBIER S.A.
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