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REGULAMENTUL CAMPANIEI 

„Picnic in My Town - Amintiri unice la Photo Booth 360” 

 

 

1. Organizatorul Campaniei 

 

1.1 Organizatorul campaniei promotionale „Picnic in My Town - Amintiri unice la Photo Booth 360” 

(„Campania”) este ATTRIUS DEVELOPMENTS S.R.L., o societate înfiintață conform legilor 

române, cu sediul social în Iași, str. Palas, nr. 7A, clădirea A1, et. 2, biroul A.b-28, Județul Iași, 

înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J22/488/2017, cod de înregistrare RO 37160477, 

având contul bancar RO07 BACX 0000 0015 0750 6000 deschis la Unicredit Bank, denumită în 

continuare („Organizatorul”). 

 

2. Perioada de desfasurare si incetarea Campaniei 

 

2.1 Campania se va desfasura in baza prezentului regulament („Regulamentul”), zilnic, în perioada 17 –  

18 septembrie 2022 după cum urmează:  

• 17 septembrie 2022 – intervalul orar 17:00 – 20:00. 

• 16 septembrie 2022 – intervalul orar 17:00 – 20:00. 

 

2.2 Campania promotionala poate inceta oricand prin vointa unilaterala a Organizatorului, precum si in 

cazul in care acesta este impiedicat sa desfasoare Campania din cauza producerii unui eveniment de 

forta majora sau caz fortuit. 

 

3. Dreptul de participare si date cu caracter personal 

 

3.1 Au dreptul de a participa la Campanie numai persoanele fizice cu varsta de peste 18 ani. La 

Campanie nu au voie să participe angajatii Organizatorului, proprietarii magazinelor, angajatii lor 

precum si toţi cei implicaţi în organizarea Campaniei. 

 

3.2 Participantii au obligatia de a respecta prevederile Regulamentului. Nerespectarea intocmai a 

oricareia dintre obligatiile prevazute in Regulament in sarcina Participantilor duce la pierderea 

dreptului de a participa la Campanie. 

 

3.3 Pentru  participarea la Campanie, doritorii trebuie sa vina la Photo Booth 360 si dea share videoului 

realizat pe contul personal de Facebook sau Instagram cu tag @iuliustowntimisoara, urmand sa 

primeasca pe loc o sacoșă de bumbac personalizată cu sigla Iulius Town, in limita stocului disponibil. 

Accesul este gratuit.  

 
3.4 Fiecare Participant nu are dreptul de a castiga mai mult de un premiu pe zi, pe parcursul Campaniei. 

 

3.5 Prevederile prezentului Regulament se completeaza cu cele ale informarii generale privind protecția 

datelor cu caracter personal, care poate fi consultata prin accesarea urmatorului link: 

https://iuliustown.ro/ro/gdpr. 
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4. Premii 

 

4.1 Premiile care pot fi castigate prin participarea la Campanie sunt 500 de sacose de bumbac 

personalizate cu logo-ul Iulius Town. Pe zi, vor fi acordate un total de 250 de premii. 

 

4.2 Organizatorul datoreaza Participantilor doar premiile si sumele expres indicate in sarcina sa in 

Regulament, orice costuri pe care le implica participarea la Campanie fiind suportate de catre 

Participanti. 

 

5. Taxe si impozite 

 

5.1 Impozitul pentru premiile obtinute de catre castigatorii prezentei Campanii se calculeaza potrivit 

legislatiei fiscale in vigoare. 

 

5.2 Impozitul pentru premiile a caror valoare individuala depaseste suma de 10.000 de lei este in sarcina 

exclusiva a castigatorului unui astfel de premiu, acesta avand obligatia ca in termen de 14 zile 

calendaristice de la anuntul castigului, sa achite direct Organizatorului contravaloarea impozitului 

stabilit conform prevederilor legislatiei fiscale in vigoare. Neachitarea impozitului de catre castigatori 

in termenul anterior mentionat reprezinta situatie de refuz a acestora de a dobandi premiul castigat. 

 

5.3 Impozitul pentru premiile a caror valoarea individuala este sub 10.000 de lei se va suporta de catre 

societatea organizatoare. 

 

6. Mecanismul Campaniei 

 

6.1 Pentru inscrierea si participarea la Campanie, fiecare doritor trebuie sa parcurga, intr-o zi din 

perioada de desfasurare a Campaniei, urmatorii pasi: 

 

I. Sa citeasca Regulamentul, listat pe site-ul Iulius Town https://www.iuliustown.ro/ro/picnic-in-

my-town-2022 sau la Centrul Informațional Iulius Town; 

II. Sa se prezinte in oricare dintre zilele si intervalele orare mentionate la art. 2.1 de mai sus la 

photocornerul amenajat in Iulius Gardens 

III. Sa dea share videoului realizat pe contul personal de Facebook sau Instagram cu tag 

@iuliustowntimisoara. 

 

6.2 Premiile necastigate in cursul unei zile se vor reporta pentru ziua imediat urmatoare dintre cele 

indicate la art. 2.1 din Regulament. 

 

6.3 Premiile nu pot fi schimbate si nu se poate cere contravaloarea acestora. 

 

6.4 Premiile necastigate sau nerevendicate la finalul Campaniei raman in proprietatea Organizatorului. 

 

6.5 In cazul in care oricare dintre Castigatori refuza ridicarea premiului in termenele si conditiile 

Regulamentului ori nu revendica premiul atribuit in ziua inscrierii respectivul Participant pierde orice 

drept privind premiului atribuit. 
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7. Regulamentul Oficial si modificarile lui 

 

7.1 Regulamentul Campaniei autentificat precum si eventualele modificari survenite la acest 

Regulament, sunt disponibile in copie, in mod gratuit, oricarui solicitant la Centul Informational din 

Iulius Town Timisoara sau pe site-ul https://iuliustown.ro/. 

7.2 Regulamentul poate fi modificat oricand in mod unilateral de catre Organizator.  

 

8. Solutionarea litigiilor 

 

8.1 In cazul unor potentiale dispute aparute intre Organizator si Participanti, acestea vor fi solutionate pe 

cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea disputelor pe cale amiabila, partile implicate se vor 

adresa instantelor competente romane. 

 

ATTRIUS DEVELOPMENTS S.R.L. 

 


