REGULAMENTUL CONCURSULUI
„TOMBOLA DIVERTILAND 2018 - #FAN DE FUN”
organizat de Park Expert Service DTL SRL
in perioada 6 IULIE – 1 SEPTEMBRIE 2018

Art. 1. ORGANIZATORUL
Organizatorul concursului “TOMBOLA DIVERTILAND 2018 - #FAN DE FUN” este Park
Expert Service DTL SRL, persoana juridica romana, cu sediul in Chiajna, jud. Ilfov, Str.
Divertismentului, nr. 1, J23/1454/2011, CUI: RO 28556465, denumita in continuare
“Organizatorul”.
Concursul “TOMBOLA DIVERTILAND 2018 - #FAN DE FUN” se va desfasura conform
prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii, denumit
in cele ce urmeaza “Regulamentul”.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica Regulamentul oficial,
completarea urmand sa fie adusa la cunostinta publica in modalitatile prevazute la Art.3.
Art. 2. Durata si locul desfasurarii Concursului
Concursul se desfasoara in perioada 06.07.2018 – 01.09.2018 inclusiv, in incinta parcului
acvatic DIVERTILAND – Water Park, zilnic intre orele 10:00 – 20:00, cand parcul acvatic
DIVERTILAND este deschis publicului.
Parcul acvatic Divertiland este situat in str. Divertismentului, nr. 1, Chiajna, judet Ilfov, 077040.
Pentru desfasurarea Concursului si inscrierea participantilor la tombola, a fost amenajat un
loc special in incinta Divertiland – Water Park, identificat ca zona Bungee Dome.
Art. 3. Regulamentul oficial al Concursului
Regulamentul oficial al Concursului “TOMBOLA DIVERTILAND 2018 - #FAN DE FUN” este
disponibil, in mod gratuit, oricarui CLIENT care a achizitionat un bilet de intrare la
DIVERTILAND – Water Park pe intreaga durata de desfasurare a concursului.
Concursul “TOMBOLA DIVERTILAND 2018 - #FAN DE FUN” 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, precum si
dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Concursului, cu conditia
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instiintarii prealabile a participantilor. Orice modificari/completari aduse prevederilor
prezentului Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public
prin publicarea pe pagina web: http://www.divertiland.ro.
Art. 4 Drept de participare
Concursul este deschis oricarei persoane fizice care a achizitionat un bilet de intrare la
Divertiland – Water Park si care, la data inceperii concursului, a implinit varsta de 18 ani.
Angajatii companiei Park Expert Service DTL SRL si ai altor companii implicate in Concurs,
precum si rudele de gradul I ale acestora (copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a
participa la Concurs.
Art.5. MODUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI – CONDITII DE PARTICIPARE
5.1. Acest Concurs este deschis tuturor persoanelor fizice (cu varsta peste 18 ani), care in
perioada de desfasurare a Concursului 06.07.2018 – 01.09.2018 au achizitionat un bilet de
acces la DIVERTILAND – WATER PARK online sau direct de la Casieria principala. In
perioada desfasurarii Concursului, toti clientii care au achizitionat bilete de acces vor primi de
la Casieria principala, impreuna cu bratara de acces, si un cupon gratuit nominal pentru
inscrierea in concurs. Pentru fiecare bilet de acces achizitionat, clientul va primi un cupon
gratuit pentru inscrierea la Concursul “TOMBOLA DIVERTILAND 2018 - #FAN DE FUN”
5.2 Clientii vor fi informati cu privire la conditiile de participare la Concursul “TOMBOLA
DIVERTILAND 2018 - #FAN DE FUN” prin intermediul cuponului gratuit primit de la
Casieria Principala, care va contine prezentul Regulament de participare.
5.3. Clientii pot participa la concursul “TOMBOLA DIVERTILAND 2018 - #FAN DE FUN” doar
cu cupoanele gratuite nominale care au fost emise in aceeasi zi cu biletele de acces in parc.
Un cupon gratuit din ziua in curs, care nu a fost introdus, mai poate fi utilizat in zilele
urmatoare pana la data extragerii, 01.09.2018, din cadrul prezentei campanii.
5.4 Pentru a avea dreptul de a participa la Concurs, clientii trebuie sa urmeze urmatorii pasi:
• Sa pastreze cuponul primit de la Casieria Principala odata cu achizitionarea
biletului de acces
• Sa completeze cuponul cu numele, prenumele, adresa de e-mail, telefon si data nasterii
• Sa gaseasca zona BUNGEE DOME, unde este amenajata urna in care vor fi colectate
toate cupoanele completate pana in ziua extragerii 01.09.2018.
• Toti clientii participanti vor completa personal cuponul si il vor introduce in urna de
concurs, care este sigilata corespunzator.
5.5. Cupoanele participante la concurs vor fi inregistrate, apoi vor fi stampilate si/ sau
semnate. Cupoanele vor fi introduse in urna tombolei de catre clientii participanti. Urna va fi
supravegheata in permanenta pana la data extragerii castigatorilor, fiind sigilata cu un sigiliu
omologat, pana la data extragerii castigatorilor 01.09.2018.
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Extragerile din cadrul “TOMBOLA DIVERTILAND 2018 - #FAN DE FUN” vor avea loc pe
data de 1 SEPTEMBRIE 2018, ora 16:00 pm, intr-un spatiu special organizat in incinta
Divertiland, in prezenta publicului si vor fi transmise live prin intermediul retelelor de
socializare a organizatorului.
5.6. Clientii vor avea dreptul de a participa cu toate cupoanele gratuite pe care le-au
completat si introdus in urna.
5.7. Organizatorul are dreptul de a valida autenticiatea cuponului de participare si va semnala
orice tentativa de fraudare a acestuia, avand dreptul de a respinge inscrierea participantului in
competitie daca nu respecta prezentul Regulament.
5.8. Participarea oricarui client la prezentul Concurs implica obligativitatea respectarii
prevederilor din prezentul Regulament.
Prin participarea la Consursul “TOMBOLA DIVERTILAND 2018 - #FAN DE FUN” cu
completarea si semnarea cuponului, participantii isi exprima consimtamantul, in mod expres,
ferm si neechivoc, ca orice date cu caracter personal, precum si orice alte informatii
furnizate sau cuprinse in cupon sa intre in baza de date a Organizatorului, pentru a fi
prelucrate si utilizate in orice activitati de marketing si publicitate.
Prin completarea cuponului de participare la Concurs, castigatorul este de acord ca numele,
fotografia/imaginea sa si datele proprii de identificare sa poata fi facute publice si folosite in
scopuri publicitare de catre Organizator in materiale tiparite, audio sau video, fara ca acesta
(castigatorul) sa emita pretentii financiare Organizatorului pentru realizarea acestor
operatiuni.
Dupa terminarea Concursului “TOMBOLA DIVERTILAND 2018 - #FAN DE FUN”,
participantii pot solicita prin adresarea unei cereri in scris catre Organizator rectificarea
datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau stergerea
informatiilor cu caracter personal din baza de date a Organizatorului.
Art. 6 Modalitatea de acordare a premiilor .
6.1 Premiile garantate vor fi acordate de catre Organizator dupa extragerea din urna ce va
avea loc in data de 01.09.2018.
6.2. Premiile oferite prin extragerea din urna se vor acorda in data de 1 septembrie 2018,
la incheierea concursului “TOMBOLA DIVERTILAND 2018 - #FAN DE FUN”. Desemnarea
castigatorilor va avea loc prin extragere aleatorie din urna a cuponelor nominale gratuite,
sub supravegherea publicului aflat in locatia organizatorului si se va transmite live pe pagina
retelei de socializare a acestuia.
6.3. Procesul de extragere va fi realizat de catre prezentatorul Evenimentului, in asistenta
unei Comisii alcatuita din 3 persoane desemnate de catre Organizator. Comisia va fi
formata din urmatoarele persoane: Antonios Lourezos, Catalina Rachita, Cristina Giurconiu.
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Premiile puse la dispozitie in urma extragerii sunt urmatoarele:
PREMII EXTRAGERE

DESCRIERE

Cantitate

Val/Buc

VALOARE
TOTALA

Marele Premiu
Un autoturism Marca
RENAULT CLIO

Autoturism marca RENAULT
CLIO.

1

45.814,66 lei

45.814,66 Lei

Premiul 2
6 biciclete mountain bike

6 biciclete mountain bike tip
ST100 oferite de partenerul
nostru Decathlon.

6

899,90 lei

5.399,40 Lei

Premiul 3
6 biciclete pentru copii

6 biciclete pentru copii tip
Kehler.

6

399,90 lei

2.399,40 Lei

Premiul 4
6 trotinete

6 trotinete tip SXL oferite de
catre partenerul nostru
Decathlon.

6

299,90 lei

1.799,40 Lei

Premiul 5
6 abonamente la Divertiland
pentru sezonul 2019

6 abonamente la Divertiland
pentru sezonul 2019.

6

299,90 lei

1.799,40 Lei

6

255,00 lei

1.530,00 Lei

6

80,00 lei

480,00 lei

20 umbrele de plaja

20

20,00 lei

400,00 lei

20 de bodyboards

20

5,00 lei

100,00 lei

6

150,00 lei

900,00 lei

4 Abonamente Platinum pentru

Premiul 6
4 abonamente Platinum de 1
luna la World Class Romania
si 2 vouchere ce includ 5
sedinte cu un Personal
Trainer fiecare

Premiul 7
6 vouchere pentru 2
persoane la Restaurantul
Trattoria Monza
Premiul 8
20 de umbrele de plaja
Premiul 9
20 de bodyboards
Premiul 10
6 carduri cadou (gift cards)
la FOREVER 21

1 luna oferit de partenerul
concursului World Class
Romania, care pot fi exercitate
la orice locatie World Class
Romania din categoria
Platinum pana la 31.10.2017.
Detalii despre locatiile
partenerulu gasiti pe site-ul
oficial www.worldclass.ro si 2
vouchere ce include 5 sedinte
cu un Personal Trainer fiecare
6 vouchere pentru 2 persoane
in valoare de 150 Ron fiecare,
la Restaurantul Trattoria
Monza.

6 carduri-cadou (gift cards) la
FOREVER 21 in valoare de
300 de lei fiecare
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6.5. Castigatorii prezenti in locatie in momentul extragerii vor intra direct in posesia premiilor.
Clientii care nu vor fi prezenti isi vor putea ridica premiile intr-un interval de maximum 7 zile
calendaristice, din locatia Organizatorului.
6.6. Castigatorii vor putea intra in posesia premiului doar prin prezentarea actului de
identitatea care sa ii certifice dreptul.
6.7. Clientii vor putea beneficia de premiile oferite in consecinta cu natura acestora, asa cum
este descrisa la art. 6.3.
6.8. Nu se permite acordarea contravalorii in bani sau schimbarea premiilor oferite in
cadrul acestei campanii.
6.9. Premiile pot fi ridicate doar de catre persoana careia ii revin. Nu se permite
transmiterea acestora catre alti beneficiari.
6.10. In cazul in care castigatorii nu isi exercita dreptul asupra premiului intr-un timp maximum
7 zile calendaristice, Organizatorul isi rezerva dreptul de a sustrage din competitie premiul
oferit.
6.11. Indeplinirea obligatiilor de natura fiscala ii revine Organizatorului.
6.12. Castigatorii vor semna un Proces Verbal de predare-primire prin care accepta premiile.
In Procesul Verbal de predare-primire vor fi mentionate numele, prenumele, CNP-ul si
adresa de domiciliu.
6.13. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii Procesului
Verbal de predare-primire nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.
Art. 7. INCETAREA / INTRERUPEREA CONCURSULUI. FORTA MAJORA
Prezentul Consurs inceteaza la data de 01.09.2017, ora 20.00. Concursul “TOMBOLA
DIVERTILAND 2018 - #FAN DE FUN” poate inceta inainte de data stabilita 01.09.2018 in
cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora si/sau 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 de a continua concursul, din
motive independente de vointa sa - eveniment a carui aparitie il pune pe acesta din urma in
imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament.
Concursul “TOMBOLA DIVERTILAND 2018 - #FAN DE FUN” mai poate inceta inainte
de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendat oricand in baza liberei decizii
a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie
si cu respectarea prevederilor Art.4 din prezentul Regulament.
Art. 8. ALTE CLAUZE
Deciziile Organizatorului privind Concursul 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.
Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda,
abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica
organizarea si desfasurarea Concursului.
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Organizatorul, angajatii si colaboratorii acestuia nu isi asuma nici o raspundere pentru
daune, pierderi sau pagube de orice fel aduse oricarui tip de proprietate sau persoane,
rezultate in totalitate sau in parte, direct sau indirect, in urma intrarii in Concurs, ca urmare a
modului de actiune.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage sau modifica prezentul Concurs si respectiv
natura oricarui premiu (a unei variante egale sau superioare ca valoare) in cazul in care el
sau modul de actiune in Concurs este afectat sau se pare ca va fi afectat de imprejurari
neprevazute si/sau circumstante care scapa, in mod rezonabil de sub control si care pun
Organizatorul in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate.
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