
Regulamentul oficial al campaniei promotionale  
„ Trăiește magia și află ce fel de Cenușăreasă ești!”  

Perioada campaniei: 04 – 26 martie 2015 
 

Art. 1 Organizatorul campaniei  
1.1. Organizatorul campaniei promotionale de participare la campania “Trăiește magia și află ce fel de 
Cenușăreasă ești!” desfasurata exclusiv pe internet este FORUM FILM ROMANIA SRL, persoana juridica 
romana, cu sediul in Bucuresti, Strada Ana Davila, nr. 13, sector 5, cod postal 050491, cont bancar cod 
RO86 BACX 0000 0004 6744 4000 LEI deschis la UniCredit Tiriac Bank-Grigore Mora Branch, 
inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1237/24.01.2007, CUI RO 20752873, denumita in 
continuare „Organizator”, 
 
1.2. Campania promotionala de participare la campania “Trăiește magia și află ce fel de Cenușăreasă 
ești!”, denumita in continuare „Campania”, se va derula sub prevederile prezentului Regulament, care 
este obligatoriu pentru toti participantii. 
 
1.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, urmand ca aceste 
modificari sa intre in vigoare dupa anuntarea prealabila a participantilor, prin afisarea pe pagina de 
Facebook www.Facebook.com/CineForum.Ro cu 2 zile inainte de intrarea in vigoare a modificarii. 
 
Art. 2. Durata Campaniei, aria de desfasurare si produsul participant  
2.1 Campania se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei, in perioada 04 martie 2015, ora 12:00 –            
26 martie 2015, ora 23:59, exclusiv pe internet, pe pagina www.Facebook.com/CineForum.Ro (unde 
se pot afla detalii despre Campanie) in aplicatia de Facebook – “Trăiește magia și află ce fel de 
Cenușăreasă ești!”, conform mecanismului Campaniei (Art. 4 din prezentul Regulament). 
 
2.2 In situatia in care Organizatorul decide sa scurteze / sa prelungeasca aceasta Campanie, acest fapt 
va fi adus la cunostinta participantilor cu cel putin 2 zile inainte de data intrarii in vigoare a noilor 
modificari, prin afisarea acestora pe pagina www.Facebook.com/CineForum.Ro. 
 
2.3 Metoda de participare la Campanie este instalarea aplicatiei de Facebook “Trăiește magia și află ce 
fel de Cenușăreasă ești!” de pe pagina www.Facebook.com/CineForum.Ro. La inregistrare, utilizatorul 
trebuie sa ofere toate datele solicitate de catre Organizator. 
 
2.4 Regulamentul oficial de desfasurare a Campaniei este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant. 
Pentru detalii privind Campania, participantii pot solicita gratuit regulamentul accesand pagina 
www.Facebook.com/CineForum.Ro. 
 
Art. 3. Dreptul de participare  
3.1 In prezenta Campanie au dreptul sa participe persoanele fizice cetateni romani care indeplinesc  
cumulativ urmatoarele conditii:  

- sa aiba cont de Facebook  
- sa urmeze mecanismul Campaniei (Art. 4)  
- sa aiba domiciliul stabil in Romania si carte de identitate valabila  
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3.2 Nu pot participa la Campanie angajatii Forum Film Romania sau ai companiilor colaboratoare la 
aceasta promotie (SC Republika Interactive SRL), precum si rudele de gradul I (copii si parinti) si 
sotul/sotia celor mentionati mai sus. 
 
3.3 Participarea la Campanie este gratuita. 
 
Art 4. Mecanismul Campaniei  
Pentru a participa la aceasta promotie si a se inscrie la campania cu premii, concurenții trebuie sa  
indeplineasca urmatoarele conditii:  
- Sa acceseze aplicatia “Trăiește magia și află ce fel de Cenușăreasă ești!” de pe pagina 

www.Facebook.com/CineForum.Ro in perioada 04 martie 2015, ora 12:00 –  26 martie 2015, ora 
23:59 

- Sa raspunda la cele 6 intrebari din aplicatia “Trăiește magia și află ce fel de Cenușăreasă ești!” 
- Sa dea share la rezultatul generat de aplicatie pe pagina persoana de Facebook 
- Dupa ce a dat share la rezultat, participantul va afla pe loc daca a castigat unul dintre cele 10 de 

premii instant, constand intr-o invitatie dubla la filmul “Cenusarasa” si un fard MAC iar in cazul in 
care nu a castigat, participantului va putea sa se inscrie pentru premiile acordate prin tragere la 
sorti. 

- In cazul in care participantul a castigat un premiu instant, pentru a intra in posesia lui, trebuie sa 
completeze formularul de participare cu datele persoanale ( nume, prenume, adresa de mail, 
telefon, oras si adresa de livrare a premiului) 

- De asemenea, toti participantii care apasa butonul “Share si inscrie-te”, impartasesc rezultatul 
acestei aplicatii pe propria pagina de Facebook si completeaza formularul de inscriere cu datele 
personale(nume, prenume, adresa de email, oras, telefon) sunt inscrisi automat in tragerea la sorti 
de la finalul campaniei.  

- Un participant unic nu poate castigata decat un singur premiu instant si un singur premiu prin 
tragere la sorti, pe toata durata campaniei. 

- Nu se permite acordarea contravalorii in bani a premiilor oferite in cadrul acestei campanii  
 
 
Art 5. Descrierea premiilor  
5.1 Premiile acordate in cadrul campaniei “Trăiește magia și află ce fel de Cenușăreasă ești!”” sunt 
urmatoarele: 
 
I. Premii Instant: 
- 10 premii, fiecare constand intr-un pachet format din o invitatie dubla la filmul “Cenușăreasa” si un 
fard MAC, pachet in valoare unitara de 0 ron (TVA inclus). Pachetele nu au valoare comerciala. 
 
Invitatiile duble la filmul “Cenușăreasa” se vor acorda pentru vizionari de luni pana joi dupa data de 
16.03.2015, conform programului cinematografului ales de castigatori. Lista cinematografelor se 
regaseste in Anexa 1 a prezentului regulament. 
 
II. Prin tragere la sorti: 
- 6 premii, fiecare constand intr-un pachet promotional format din o agenda personalizara cu 
Cenusareasa si un ceas personalizat cu Cenusareasa, pachet in valoare unitara de 0 ron (TVA inclus). 
Pachetele nu au valoare comerciala. 
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- 1 (un) premiu constand intr-un voucher de cumparaturi in Showroom-ul  DRESSBOX din Bucuresti, in 
valoare unitara de 450 ron (TVA inclus) 
 
Valoarea comerciala totala a premiilor oferite in cadrul concursului este de 450 RON(TVA inclus) 
 
Un participant unic nu poate castigat decat un singur premiu instant si un singur premiu acordat orin 
tragere la sorti, pe toata durata campaniei. 
 
Nu se permite acordarea contravalorii in bani a premiilor oferite in cadrul acestei campanii. 
 

Participantii valizi inscrisi dupa ce au realizat actiunea de Share  vor intra in trageri la sorti  pentru cele  
6 pachete promotionale si pentru voucher-ul de cumparaturi in Showroom-ul  DRESSBOX la finalul 
campaniei, pe 27.03.2015 

 
Art 6. Acordarea premiilor. Tragerea la sorti  
6.1 Tragerea la sorti electronica, prin Random.org, este efectuata in conformitate cu legile si 
reglementarile din Romania si se va afectua dupa cum urmeaza: 
 
- Pe data de 27.03.2015 se vor extrage dintre participantii valizi inscrisi in perioada 04.03.2015, ora 
12:00 - 26.03.2015, ora 23:59: 

 6 castigatori a cate un pachet promotional Cenusareasa, format din o agenda personalizara cu 
Cenusareasa si un ceas personalizat cu Cenusareasa si 12 rezerve 

 1 castigator a unui voucher de cumparaturi in Showroom-ul DRESSBOX din Bucuresti, in 
valoare unitara de 450 ron si 3 rezerve. 

 
Castigatorii vor fi contactati prin e-mail sau telefon in termen de 2 zile lucratoare de la data tragerii la 
sorti, iar lista lor va fi afisata in aplicatia de Facebook in termen de 5 zile de la validarea castigatorilor, 
in sectiunea “Castigatori”. 
 
6.2 Castigatorii nu pot solicita contravaloarea in bani a premiilor. 
 
6.3 Organizatorul se obliga sa-i contacteze pe adresa de email si/sau la telefon pe castigatorii de premii 
supuse tragerii la sorti in termen de 2 zile lucratoare de la data extragerilor. Acest termen poate fi 
depasit in situatii mai presus de diligentele organizatorilor. Castigatorul poate raspunde in urmatoarele 
48 de ore de la data la care a fost anuntat ca a acceptat/refuzat premiul. In cazul in care castigatorii nu 
pot fi contactati din diverse motive (ex: lipsa numar de telefon, numar de telefon invalid inregistrat in 
aplicatia informatica, e-mail invalid, nu au putut fi gasiti dupa efectuarea a 3 apeluri), nu raspunde in 
scris sau refuza premiul atribuit, premiile nu vor mai fi acordate de Organizator. Pentru a intra in 
posesia premiilor invitatii la film, castigatorii trebuie sa faca dovada identitatii prin prezentarea unui 
document de identitate (carte identitate/pasaport). Pentru a intra in posesia premiilor pachete 
promotionale, castigatorii trebuie sa raspunda la mailul primit din partea organizatorului si sa ofere 
urmatoarele date de contact: nume, prenume, adresa completa, cod postal si numar de telefon. 
 
6.4 Dreptul asupra premiului nu poate fi transferat unei alte persoane. 



 
Art 7.Taxe si impozite aferente  
7.1 Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru premiile 
obtinute de catre castigatori in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, 
Titlul III Impozitul pe venit. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu 
acestea, sunt in sarcina exclusive a castigatorului. De la data semnarii de primire a premiilor, toate 
cheltuielile legale aferente acestor bunuri revin proprietarului. 
 
Art 8. Litigii. Legea aplicabila  
8.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale 
amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele 
judecatoresti romane de la sediul Organizatorului. 
 
8.2 Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: 
Bucuresti, Strada Ana Davila, nr. 13, sector 5, in termen de maxim 2 saptamani de la data incheierii 
Campaniei. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio contestatie/ 
reclamatie. 
 
8.3 Legea aplicabila este legea romana. 
 
Art 9. Intreruperea/incetarea Campaniei  
9.1 Campania va putea fi intrerupta/incetata doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a 
Organizatorului determinata de imposibilitatea de a o continua din motive independente de vointa sa. 
In situatia aparitiei vreunuia din aceste cazuri, Organizatorul va anunta participantii pe site-ul 
www.Facebook.com/CineForum.Ro cu cel putin 1 zi inainte de intrarea in vigoare a noilor modificari. 
 
9.2 Situatiilor avute in vedere la pct. 9.1 le sunt asimilate si hotararile definitive si irevocabile ale 
instantelor competente sau alte acte emise de autoritati publice competente. 
 
9.3 In situatiile avute in vedere la pct. 9.1 si pct. 9.2 Organizatorul nu mai are nicio obligatie catre 
participanti cu privire la returnarea unei sume banesti cu titlu de despagubire sau alte asemenea 
pretentii. 
 
Art 10. Diverse  
10.1 Prin participarea la campania promotionala “Trăiește magia și află ce fel de Cenușăreasă ești”, 
participantii sunt de acord si accepta neconditionat si in mod irevocabil prevederile prezentului 
Regulament. In cazul in care Organizatorul constata neindeplinirea si/sau nerespectarea conditiilor 
stipulate de Regulamentul oficial al promotiei, isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si 
beneficiile ce revin castigatorului, fara alte despagubiri sau plati. 
 
Art 11. Prelucrarea datelor personale  
11.1 FORUM FILM ROMANIA SRL prelucreaza date personale in conformitate cu Legea 677/2001, in 
calitate de operator date personale, sub notificarea cu numarul 16256, transmisa la Autoritatea 
Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. 
 
11.2 Prin participarea la aceasta campanie promotionala, Participantii confirma cunoasterea 
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prevederilor Regulamentului oficial si isi exprima acordul in privinta acestora si cu privire la includerea 
datelor personale in baza de date a Operatorului, in scopul participarii la acesta campanie, anuntarii 
castigatorilor si acordarii premiilor. 
 
11.3 Participantilor la aceasta campanie promotionala, le sunt garantate drepturile prevazute de Legea 
nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si 
libera circulatie a acestor date, in special urmatoarele drepturi: dreptul de acces la date, dreptul de 
interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul la informare, dreptul de a nu fi supus unei 
decizii individuale, dreptul de a solicita stergerea datelor. 
 
11.4 Aceste drepturi pot fi exercitate dupa cum urmeaza: la cererea participantilor, adresata in scris pe  
adresa Bucuresti, Strada Ana Davila, nr. 13, sector 5, Organizatorul se obliga:  
 
• sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru o solicitare 
pe an;  
• sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a 
caror prelucrare nu este conform dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire 
la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;  
• sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.  
 
11.5 Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti. 
 
Art 12. Alte prevederi  
12. 1 Participantii la acest concurs sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. Orice 
nerespectare a regulamentului de concurs duce la anularea automata a castigurilor. Prin acceptarea 
premiului castigat, participantii sunt de acord ca numele, adresa, si fotografia lor sa fie facute publice 
si folosite in scopuri pubicitare de catre organizator, in diverse materiale tiparite, audio sau video.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Anexa 1 la regulamentul campaniei promotionale “Trăiește magia și află ce fel de 
Cenușăreasă ești” 

 
  Cinematografele in care se  acorda invitatii duble la filmul “ Cenusareasa” 
 

Cinema City Bacau 
Cinema City Cluj  

Cinema City Bucharest  Sun 
Cinema City Iasi 

Cinema City Pitesti  
Cinema City Timisoara  

Cinema City Arad 
Cinema City Braila 

Cinema City Baia Mare 
Cinema City Arad 2 

Cinema City Tg Mures 
Cinema City Constanta 

Cinema City Ploiesti 
Cinema City Polus 

Cinema City Ploiesti afi 
Cinema City Tg Jiu 
Cityplex Constanta  

Cityplex Brasov 
Cine Grand Uvertura Mall Botosani 

Cortina Digiplex Oradea 
Cinema Palace Lotus Mall Oradea  

Cinema Trivale Pitesti 
Marcom Fantastic:Tg Mures, Hunedoara,Craiova, Tg Jiu, Resita 

Tv Sat Cinema Dacia Buzau, Sibiu arta, Cluj Florin Piersic 
Centrul Cultural Eugen Ionescu-Slatina 

Grand Mall Satu Mare 
Cinema TWINS Ploiesti 
Cinema Capitol Onesti 

3D COLORS ALBA 
3D COLORS Craiova 
3D COLORS Focsani 

River Mall Ramnicu Valcea Line Cinema 
Cinema Ostroveni Ramnicu Valcea 


