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Regulament campanie publicitara 

“Blogger Style” 

 

I. Organizatorul si locatia loteriei publicitare « Blogger Style » 

1.1. Organizatorul loteriei publicitare “Blogger Style” 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 Trandafir Andra Maria în calitate de consilier juridic. 

1.2. Loteria publicitara “Blogger Style” va fi organizata in incinta Complexului Comercial 

Lotus Center, amplasat in Oradea, str. Nufarului, nr. 30 si va fi numita in continuare in 

prezentul regulament “Tombola”. 

 

II. Durata campaniei publicitare 

2.1. Tombola va începe în data de 10.11.2014, ora 10:00 si se va finaliza la data de 

30.11.2014 ora 22:00, iar extragerea va avea loc in data de 01.12.2014, in intervalul 12:00-

14:00. Tombola se efectueaza în 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 

şi promovarea serviciilor şi activitǎţilor ce se desfǎşoarǎ în cadrul Complexului. 

3. Drept de participare 

3.1. Au drept de participare la tombola numai persoanele fizice care cumpara si fac dovada de 

a fi cumpǎrǎtori in cadrul unitǎţilor din Complexului Comercial Lotus Center (cu exceptia 

Hypermarketului Carrefour), prin bonul de casa cu valoare de minim 150 lei,  in perioada 

10.11.2014 ora 10:00 – 30.11.2014 ora 22:00. 

3.2. Au drept de participare la aceasta tombola toate persoanele care isi pot demonstra 

identitatea prin prezentarea B.I./C.I. sau a pasaportului sau a legitimetiei de sedere temporara 

in cazul persoanelor nerezidente, reprezentantului LOTUS CENTER S.A. de la Biroul de 

Informatii. 

3.3. Nu pot participa la aceastǎ campanie: 

- angajaţii societatilor comerciale LOTUS CENTER S.A., MALEX INVEST S.R.L. şi 

PLAZA INVEST S.A. 

- administratorii si angajatii societatilor comerciale in ale caror magazine se desfasoara 

tombola, adica a magazinelor din incinta Complexului Comercial Lotus Center; 
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- asociatii/actionarii precum si rudele pana la gradul doi (II) ai tuturor celor mentionati 

anterior.  

3.4. Organizatorul îşi rezervǎ dreptul de a face publice, în scopuri publicitare, numele, 

fotografia şi materialele filmate cu câştigǎtorii acestei campanii. Prelucrarea, utilizarea şi 

publicarea informaţiilor de mai sus precum şi a imaginii participanţilor la aceasta campanie nu va 

fi de natura de a crea nici un fel de obligaţii, inclusiv de naturǎ financiarǎ, în sarcina 

Organizatorului. 

 

4. Descrierea premiilor 

4.1. Premiile care pot fi câştigate sunt urmǎtoarele: 

5 (cinci) premii constand fiecare in: 

a) Un carnet cu vouchere de cumparaturi in valoare totala de 900 lei (TVA inclus), care vor 

putea fi valorificate in data de 06.12.2014, de la ora 15:00 pana la ora 20:00. Fiecare 

voucher din carnetul de vouchere va avea specificat pe verso magazinul in cadrul caruia 

va putea fi valorificat, precum si valoarea nominala a acestuia (suma de care se vor putea 

face cumparaturi in cadrul magazinului respectiv).  

b) Un consilier personal, insotitor pe perioada cumpărăturilor din data de 06.12.2014, in 

persoana uneia din cele cinci fashion bloggeriţe participante: Laura Maxim 

(www.fashionhypnotised.com), Silvia Postolatiev (www.rockandroses.ro), Laura Cosma 

(www.livinginashoe.com), Beatrice Szuhai (www.beautifybybeatrice.ro) şi Carmen 

Negoiţă (www.carmennegoita.com).   

c) O şedinţă de make-up & hairstyle în cadrul Beauty Corner-ului special amenanjat de 

către Cosmo Beauty School, premiu valorificabil in data de 06.12.2014. 

d) O şedinţă foto marca Emil Costrut. 

e) Un gift card utilizabil în cadrul Primului Wine Spa din Romania - Riserva. 

f) O salata la alegere oferita de Salad Box. 

4.2. Castigatorii sunt obligati sa isi valorifice premiile mentionate mai sus la punctele a)-c) in 

data de 06.12.2014, in intervalul orar 15:00-20:00, respectiv premiile mentionate la punctele 

d)-f) in termenul si conditiile comunicate in momentul acordarii lor de catre Organizator.  

4.3. Magazinele participante la campanie sunt urmatoarele: 

-Il Passo 

-Histeria Fashion 

-Yves Rocher 

-Salad Box 
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-Benvenuti 

-Ra Femme 

-Top Line 

-Badura 

-Steilmann 

-Penti 

-C&A 

-Otter 

-Kenvelo 

-Lee Cooper 

-Musette 

Fiecarei castigatoare din cele 5 i se va comunica in prealabil numele bloggeritei care o va insoti 

la cumparaturi, precum si in care dintre magazinele participante poate sa isi valorifice premiul 

constand intr-un carnet de vouchere de cumparaturi in valoare de 900 de lei (TVA inclus). 

4.4. Premiile menţionate la punctul 4.1. vor fi adjudecate prin tragere la sorţi. 
 

5. Acordarea premiilor 

5.1. Pentru cumpǎrǎturi în valoare de minim 150 de lei de la orice unitate din incinta 

Complexului Comercial Lotus Center, cu excepţia Hypermarketului Carrefour si a celor care 

desfǎşoarǎ activitǎţi de genul: schimb valutar, activitǎţi bancare şi jocuri de noroc tip casino, 

activitǎţi de colectare a c/v. serviciilor de telefonie/utilitǎţi, aferente unui singur bon de casǎ, 

efectuate in perioada 10.11.2014-30.11.2014, se acorda un talon de participare. 

5.2. In cazul achiziţionǎrii de bilete de cinema, de la Cinema Palace, valorile pot fi cumulate 

pentru a ajunge la valoare de 150 lei, valoarea minim necesarǎ pentru participarea la tombola, cu 

îndeplinirea în mod obligatoriu a tuturor  conditiilor menţionate la acest articol. Biletele de 

cinema participante la tombola, insumate pentru a indeplini criteriul de participare ca valoare, 

trebuie sa indeplineasca simultan conditiile de mai jos: 
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-          Seriile biletelor participante cumulate ca valoare, sa fie consecutive; 

-          Data inscrisǎ pe fiecare bilet din setul de bilete participante sa fie aceeaşi si sǎ 

coincidǎ cu perioada de desfasurare a tombolei; 

-          Biletele cumulate pentru participarea la tombolǎ, trebuie sǎ fie identice în ceea ce 

priveşte inscripţia cu : spectacolul pentru care s-au cumpǎrat, ora de difuzare a acestuia, 

data şi sala. 

5.3. Criteriile de participare la tombolǎ a biletelor de cinema trebuie îndeplinite simultan şi în 

totalitate. În cazul în care nu e indeplinit unul din criteriile de la punctul 5.2. biletele de cinema 

nu pot fi considerate « bilete participante ». 

5.4. Un participant poate primi câte un talon pentru fiecare bon de casǎ cu valoare de minim 

150 lei sau pentru un set de bilete de cinema care însumeazǎ valoarea de 150 lei în condiţiile 

menţionate mai sus la punctul 5.2. 

5.5. Un client care se prezinta la Biroul de Informatii cu un bon de casa/set de bilete de 

cinema cu o valoare de 300 de lei sau alt multiplu de 150 de lei, NU va primi doua sau mai multe 

taloane de participare la tombola. 

5.6. Pentru a participa la tombola « Blogger Style», clientul trebuie sǎ se prezinte la Biroul de 

Informaţii cu bonul de casǎ/setul de bilete de cinema in perioada 10.11.2014 ora 10:00 – 

30.11.2014 ora 22:00, în caz contrar bonul de casǎ/setul de bilete de cinema nu mai pot fi 

considerate valide pentru a participa la tombola «Blogger Style ». 

5.7. Operatorii de la Biroul de Informaţii vor aplica pe spatele bonului de casǎ/setului de 

bilete de cinema participante o ştampila de participant, înscrisǎ cu cuvântul « Participant ». 

5.8. Intrarea în posesia taloanelor de înscriere la tombolǎ se face în baza bonului fiscal/setului 

de bilete de cinema. Reprezentantul Lotus Center S.A. de la Biroul de Informaţii va verifica 

bonul de casa/ setul de bilete de cinema pentru a vedea dacǎ produsele s-au cumpǎrat din cadrul 

magazinelor din Lotus Center, dacǎ data bonului se incadreaza în perioada 10.11.2014 – 

30.11.2014 şi dacǎ suma se încadreazǎ în regulile de participare. Dacǎ toate condiţiile sunt 

îndeplinite se va înmâna un talon de participare la concurs, aferent sumei de minim 150 de lei 

înscrise pe bonul de casǎ sau prin cumul de bilete de cinema conform criteriilor de la punctul 5.2.  

5.9. Completarea talonului de participare la tombola se va face în întregime, necompletarea 

unuia din câmpurile existente ducând la nevalidarea talonului, respectiv în final a câştigului. 

Talonul va fi introdus dupǎ completare, în urna amplasatǎ lângǎ Biroul de Informaţii pentru 

tragere la sorţi. 

5.10. Completarea lizibilǎ şi completǎ a taloanelor este responsabilitatea participantului la 

tombola. Bonurile de casǎ/setul de bilete de cinema, în original,  vor fi pǎstrate de cǎtre 

participant pentru verificǎri ulterioare, fiind necesarǎ prezentarea acestora, în caz de câştig, 

pentru validarea premiului; în caz contrar, premiul nu va fi acordat. 
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5.11. La aceastǎ campanie vor participa toate unitǎţile comerciale, de divertisment şi de 

alimentaţie publicǎ din incinta Complexului Comercial Lotus Center, cu excepţia 

Hypermarketului Carrefour si a celor care desfǎşoarǎ urmǎtoarele activitǎţi: schimb valutar, 

activitǎţi bancare  şi jocuri de noroc tip casino. De asemenea nu vor fi acceptate bonurile de casǎ 

care atestǎ plata facturilor de utilitǎţi. 

5.12. Taloanele de tombolǎ se pot ridica de la Biroul de Informaţii situat în apropierea intrǎrii 

principale a Complexului Comercial Lotus Center, pe toatǎ durata campaniei, în conformitate cu 

programul de funcţionare a Biroului de Informaţii: zilnic între orele 10:00 – 22:00, cu excepţia 

pauzei de masǎ zilnice de 30 de minute.  

5.13. Odatǎ cu înmânarea talonului de tombolǎ, reprezentanţii Lotus Center S.A. de la Biroul 

de Informaţii, vor prezenta şi vor pune la dispoziţie cumpǎrǎtorului regulamentul campaniei 

publicitare de tip loterie. Astfel, prin ridicarea şi completarea talonului de tombolǎ, participantul 

îşi asumǎ si este de acord cu prevederile prezentului regulament. 

5.14. Pentru depunerea taloanelor se va folosi o (una) singura urna. 

5.15. Sigilarea urnei se va face dupa cum urmeaza: 

-In data de 30.11.2014, la ora 22:00 cu o (1) zi inainte de extragere, se va sigila urna aflata la 

Biroul de Informatii de un reprezentant al Lotus Center.  

5.16. Premiile nu se acordǎ în bani, nu pot fi preschimbate în bani şi nu sunt transmisibile. 

5.17. Extragerea se va desfasura astfel: 

-   Se vor extrage 5 (cinci)  taloane valide; 

-  Dupa extragerea primelor 5(cinci) taloane se recurge la extragerea a doua (2) rezerve, constand 

in taloane valide ; 

-  Talonele se vor extrage manual şi vor fi verificate pentru a li se constata validitatea. Taloanele 

vor fi considerate ca nefiind valide în cazul în care se va constata cǎ nu conţin una din 

urmǎtoarele informaţii: nume, prenume, CNP, adresa: strada, numǎrul, bloc, scara, apartament, 

sector (dupǎ caz), oraş, numele magazinului din cadrul Complexului Comercial Lotus Center 

Oradea din care s-au fǎcut cumpǎrǎturile aferente bonului de casǎ, numǎrul bonului de casǎ, 

suma, data cumpǎrǎrii, semnǎtura şi numǎrul de telefon sau dacǎ data cumpǎrǎrii înscrisǎ pe 

bonul de casa/setul de bilete de cinema in baza caruia s-a completat talonul de participare este 

alta decât cea din perioada 10.11.2014 – 30.11.2014. 

5.19. În cazul în care se va extrage un talon invalid, acesta va fi anulat pe loc in prezenta 

comisiei şi se va proceda la extragerea unui nou talon. 
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Titularii primelor 5 (cinci) taloane extrase vor fi declarati câştigǎtori, în urma validǎrii 

taloanelor.  

Un participant are dreptul sǎ câştige un singur premiu constând in:  

a) Un carnet cu vouchere de cumparaturi in valoare totala de 900 lei (TVA inclus), care vor 

putea fi valorificate in data de 06.12.2014, de la ora 15:00 pana la ora 20:00. Fiecare 

voucher din carnetul de vouchere va avea specificat pe verso magazinul in cadrul caruia va 

putea fi valorificat, precum si valoarea nominala a acestuia (suma de care se vor putea face 

cumparaturi in cadrul magazinului respectiv).  

b) Un consilier personal, insotitor pe perioada cumpărăturilor din data de 06.12.2014, in 

persoana uneia din cele cinci fashion bloggeriţe participante: Laura Maxim 

(www.fashionhypnotised.com), Silvia Postolatiev (www.rockandroses.ro), Laura Cosma 

(www.livinginashoe.com), Beatrice Szuhai (www.beautifybybeatrice.ro) şi Carmen Negoiţă 

(www.carmennegoita.com).   

c) O şedinţă de make-up & hairstyle în cadrul Beauty Corner-ului special amenanjat de 

către Cosmo Beauty School, premiu valorificabil in data de 06.12.2014. 

d) O şedinţă foto marca Emil Costrut. 

e) Un gift card utilizabil în cadrul Primului Wine Spa din Romania - Riserva. 

f) O salata la alegere oferita de Salad Box. 

 

5.20. Cei 5 câştigǎtori vor fi notificati telefonic în data de 01.12.2014, de cǎtre un reprezentant 

al S.C. Lotus Center S.A., in intervalul orar 12:00-18:00. În situaţia în care unul din cei 5 

câştigǎtori nu este gǎsit telefonic, Organizatorul va trimite o scrisoare de informare, insa 

premiul va fi acordat primei rezerve. In cazul in care nici rezerva numarul unu (1) nu este 

gǎsita telefonic, se va trece la rezerva numarul doi (2). In cazul in care rezerva numarul doi 

(2) nu este gǎsita telefonic, premiul nu se acorda. 

 

5.21.  Pentru a intra în posesia premiului, câştigǎtorul trebuie sǎ se prezinte in data de 

05.12.2014 cu bonul de casǎ/setul de bilete de cinema in baza caruia s-a inscris la tombola şi cu 

buletinul (cartea) de indentitate, paşaportul sau legitimaţia de şedere temporarǎ (în cazul 

persoanelor fizice nerezidente), pana la ora 20:00 la birourile Lotus Center.  

 

5.22. Pentru a intra în posesia premiului, câştigǎtorul va completa o declaraţie pe proprie 

rǎspundere cum cǎ nu se încadreazǎ în prevederile specificate la punctul 3.3. al prezentului 

regulament care nu-i dǎ drept de participare la loteria publicitarǎ. În cazul în care condiţiile vor fi 
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îndeplinite şi datele înscrise în documentele justificative corespund cu datele înscrise în talonul 

de tombolǎ, câştigǎtorul va fi validat. 

 

5.23. În cazul în care unul sau mai mulţi câştigǎtori nu se prezintǎ în termenul comunicat sǎ-şi 

ridice premiul sau premiile aferente taloanelor câştigǎtoare, sau titularul talonului câştigǎtoar nu 

poate prezenta bonul de casǎ, în original, ştampilat de cǎtre reprezentanţii Lotus Center S.A. de 

la Biroul de Informaţii, sau nu poate prezenta buletinul (cartea) de identitate sau un alt act care sǎ 

îi probeze identitatea (paşaport sau legitimaţie de sedere temporarǎ), Lotus Center S.A. nu va 

acorda premiul. 

 

5.24. În cazul în care câştigǎtorul este minor sau interzis judecǎtoresc, premiul va fi înmânat 

pǎrintelui, tutorelui sau curatorului, dupǎ caz, în condiţiile prezentului regulament. 

 

5.25. În eventualitatea unei dispute asupra validitǎţii unui talon participant, decizia comisiei 

este definitivǎ. În cazul în care un talon extras ca fiind castigator nu este considerat valid, se 

considerǎ cǎ premiul nu a fost câştigat şi va rǎmâne în proprietatea Organizatorului.  

 

5.26. Prin participarea la aceastǎ loterie, câştigǎtorul este de acord ca S.C. Lotus Center S.A. sǎ 

ii utilizeze imaginea în scopuri promoţionale pe canalele de promovare interne sau externe, 

presǎ, prin mijloace printate, video şi audio legate de aceastǎ promoţie. 

 

VI.Valorificarea voucherelor 

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

06.12.2014 in intervalul orar 15:00-20:00. 

6.2. Se acorda 5 carnete cu vouchere, fiecare continand vouchere in valoare totala de 900 lei 

(TVA inclus). 

6.3. În cazul voucherelor oferite in cadrul campaniei, în momentul preschimbǎrii acestora in 

cadrul unitatilor comerciale din incinta Lotus Center, a caror nume vor fi inscrise pe acestea, 

dacǎ produsele  alese dintr-o unitate nu depǎşesc suma înscrisǎ pe voucher sau se situeazǎ ca 

valoare sub suma înscrisǎ pe voucher, diferenţa rǎmasǎ pânǎ la suma înscrisǎ pe voucher nu se 

preschimbǎ în bani. În cazul în care valoarea produselor alese depǎşeşte valoarea înscrisǎ pe 

voucher, diferenţa va fi achitatǎ de câştigǎtor magazinului partener, exonerând de orice obligaţie 

de platǎ Lotus Center S.A. sau unitatea in care se preschimba voucherul. 

6.4. Voucherele nu se vor putea valorifica decat in unitatile a caror nume vor fi inscrise pe  

acestea. 
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6.5. Pe vouchere se vor regasi inscrise atat unitatile in care se vor putea valorifica cat si 

valoarea voucherelor, precum si un minim de informatii referitoare la valorificarea acestora. 

6.6. Voucherele oferite in cadrul campaniei nu se acorda in bani si nu pot fi preschimbate in 

bani. 

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 

premiul acordat.  

7.2. În cazul în care organizarea loteriei este împiedicatǎ de evenimente de forţǎ majorǎ, 

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

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

Organizatorului, care-şi rezervǎ dreptul de a le folosi dupa cum crede de cuviinta. 

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

disponibil în mod gratuit la unitǎţile din incinta Complexului Comercial Lotus Center şi la Biroul 

de Informaţii amplasat pe coridor, intre unitatile H&M si Sensiblu. 

7.5. Campania se va derula in conditiile prezentului Regulament care este obligatoriu pentru 

toti participantii. 

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

este necesar, cu informarea corespunzǎtoare a celor interesaţi. 

 

Prezentul Regulament a fost redactat în 3 (trei) exemplare originale şi  autentificat la Biroul 

Notarial al Notarului Public Daniela Gabor azi 07.11.2014, data autentificarii actului. 

 

S.C. LOTUS CENTER S.A. 

Consilier juridic 

Treandafir Andra Maria 

 

 

 

 

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

