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Regulament de participare  

Campania “3 ani de Food Court la etaj!” 

 

I. Organizatorul şi locaţia campaniei “Lotus Food Fest” 

1.1. Organizatorul concursului este S.C. LOTUS CENTER S.A., societate românǎ, cu sediul 

în oraşul Oradea, jud. Bihor, str. Nufarului, nr. 30, inregistrata la Oficiul Registrului 

Comertului sub numarul J05/738/2009, cod unic de inregistrare fiscal RO25576727, cod 

IBAN RO10 OTPV 2200 0030 6018 RO01, deschis la OTP Bank, reprezentata prin 

Felicia Tent în calitate de Administrator. 

1.2. Campania “Lotus Food Fest” va fi organizata in incinta Complexului Comercial Lotus 

Center, amplasat in Oradea, str. Nufarului, nr. 30. 

II.  Durata campaniei promotionale 

 

2.1. Campania “3 ani de Food Court la etaj!” va incepe in data de 08.09. 2014, ora 11:00 si 

se va incheia in data de 08.09.2014, ora 22:00. Campania “3 ani de Food Court la etaj!” 

se efectueaza in baza deciziei administrative a S.C. Lotus Center S.A. şi are ca scop 

reclama efectuatǎ în cadrul Complexului Comercial si de Divertisment Lotus Center si 

promovarea serviciilor şi activitǎţilor ce se desfǎşoarǎ în cadrul Complexului. 

 

III.  Drept de participare 

 

3.1. Au drept de participare la aceasta campanie doar persoanele fizice, cumparatori in 

cadrul unitatilor: Gelateria Mozart, Tratoria 5 Minuti, Pizza&Grill, Clatite 

Uriase&Fructomania si Restaurant Spoon din incinta Lotus Center.  

3.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a face publice, in scopuri publicitare, fotografia si 

materialele filmate cu participantii acestei campanii. Prelucrarea, utilizarea si publicarea 

informatiilor de mai sus precum si a imaginii participantilor la aceasta campanie, nu va 

fi de natura de a crea nici un fel de obligatii, inclusive de natura financiara, in sarcina 

Organizatorului. 

 

IV. Descrierea premiilor 

 

4.1. In data de 8.09.2014, in intervalul orar: 10:00-22:00, S.C. LOTUS CENTER S.A. va 

acorda oricarui client din cadrul unitatilor: Gelateria Mozart, Tratoria 5 Minuti, 

Pizza&Grill, Clatite Uriase&Fructomania si Restaurant Spoon din incinta Lotus Center, 

care se incadreaza in criterile de participare ale campaniei “3 ani de Food Court la etaj!” 

pana la limita a 50 de bucati bonuri valorice.Valoarea unui bon valoric fiind de 30 lei. 

4.2. Acordarea bonurilor valorice se va face in limita a 50 de bonuri valorice. In cazul in 

care se va epuiza numarul de 50 de bonuri valorice inainte de ora 22:00, nu se vor mai 

acorda alte bonuri valorice, astfel campania se va incheia in acel moment. 

4.3. Bonurile valorice neacordate pana la finele campaniei “3 ani de Food Court la etaj!”, ca 

si premii in baza prezentului regulament, adica pana la data de 8 septembrie 2014, vor fi 

anulate/retrase din campanie. Acestea ramanand in posesia S.C. LOTUS CENTER S.A. 
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4.4. Valabilitatea bonurilor valorice este 8.09.2014. 

4.5. Unitatile in cadrul carora participantii din cadrul campaniei ”3 ani de Food Court la 

etaj!” isi vor putea valorifica bonurile valorice sunt urmatoarele: 

- Tratoria 5 Minuti; 

- Pizza & Grill; 

- Clatite uriase & Fructomania; 

- Restaurant Spoon; 

- Gelateria Mozart; 

   

V. Acordarea bonurilor valorice 

5.1. Clientii unitatilor: Gelateria Mozart, Tratoria 5 Minuti, Pizza&Grill, Clatite 

Uriase&Fructomania si Restaurant Spoon din incinta Lotus Center, care fac o 

consumatie de minim 15 lei si se prezinta cu bonul de casa Biroul de Informatii in data 

de 8 septembrie, in intervalul 10:00-22:00 au dreptul de a participa la aceasta campanie; 

5.2. Participantul care face o consumatie de minim 15 lei in cadrul unitatilor: Gelateria 

Mozart, Tratoria 5 Minuti, Pizza&Grill, Clatite Uriase&Fructomania si Restaurant 

Spoon din incinta Lotus Center, in data de 8 septembrie 2014, in intervalul orar 10:00-

22:00, va primi pe loc un bon valoric in suma de 30 lei, daca se prezinta cu bonul de 

casa in valoare de minim 15 lei din cadrul unitatii participante la standul special 

amenanjat de la etajul Lotus Center. 

5.3. Premiile nu se acordǎ în bani, nu pot fi preschimbate în bani. In cazul in care valoarea 

achizitiei este mai mica decat valoarea bonului, nu se acorda rest de plata, iar valoarea 

este pierduta – neputand fi valorificata la o alta achizitie.  

5.4. În cazul în care bonurile valorice alocate prezentei campanii(50 de bonuri valorice) s-au 

epuizat inaintea orei 22:00 din data de 8 septembrie 2014, Lotus Center S.A. nu va mai 

acorda bonuri valorice, declarand inchisa campania incepand cu ziua acordarii ultimului 

bon valoric. 

VI.  Valorificarea bonului valoric 

6.1. Valorificarea bonurilor valorice oferite in cadrul campaniei, se va putea face in data de 

8 septembrie 2014, in intervalul 10:00-22:00. Unitatile participante la campanie si in 

cadrul carora pot fi valorificate bonurile castigate sunt urmatoarele: 

- Tratoria 5 Minuti; 

- Pizza & Grill; 

- Clatite uriase & Fructomania; 

- Gelateria Mozart; 

- Restaurant Spoon; 

 

6.2. Persoana participanta in cadrul campaniei poate folosi un singur bon valoric pe achizitie 

in cadrul unitatilor participante. Un client are dreptul sa castige un singur bon valoric pe 

parcursul campaniei “3 ani de Food Court la etaj!”. Bonurile valorice nu pot fi cumulate 

la o achizitie. 

VII. Dispoziţii finale 

7.1. În cazul în care, în urma unor verificǎri ulterioare, se constatǎ cǎ una sau mai multe 

dintre regulile de participare nu au fost respectate, Organizatorul îşi rezervǎ dreptul de a 

retrage bonul valoric acordat.  
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7.2. În cazul în care organizarea campaniei este împiedicata de evenimente de forţǎ majorǎ, 

Organizatorul îşi rezervǎ dreptul de a decide, dupǎ caz încheierea sau prelungirea 

campaniei. 

7.3. Toate premiile neacordate, indiferent de motiv, vor rǎmâne în proprietatea 

Organizatorului, care-şi rezervǎ dreptul de a le folosi în campaniile urmatoare. 

7.4. Regulamentul oficial al campaniei va fi publicat pe www.lotus-center.ro, şi va fi 

disponibil în mod gratuit in cadrul unitatilor: Gelateria Mozart, Tratoria 5 Minuti, 

Pizza&Grill, Clatite Uriase & Fructomania, Restaurant Spoon şi la Biroul de informaţii 

amplasat pe coridor, în apropierea intrǎrii principale (între magazinele H&M şi 

Sensiblu). 

7.5. S.C. Lotus Center S.A. îşi rezervǎ dreptul sǎ modifice prezentul regulament de câte ori 

este necesar, cu informarea corespunzǎtoare a celor interesaţi. 

 

S.C. LOTUS CENTER S.A. 

 

 

 

 

 

http://www.lotus-center.ro/
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