Regulamentul concursului
Societatea organizatoare
Concursul este organizat de SC ELJ Vatra SRL iar toate obligatiile de natura fiscala sau de
orice alta natura intra in sarcinile acesteia. S.C. Internet Corp S.R.L. gazduieste concursul pe
site-ul www.kudika.ro
S.C. Internet Corp S.R.L. este inregistrata la Registrul Comertului sub numarul
J40/8379/2005, cod de inregistrare in scopuri de TVA RO17562895.
Perioada desfasurarii concursului
Concursul se desfasoara in perioada 27.05.2016 – 06.06.2016
Procedura de desfasurare a concursului
Concursul se desfasoara pe site-ul www.kudika.ro. Pentru a se inscrie la concurs, participantii
trebuie sa fie abonati, inregistrati ai www.kudika.ro si sa lase un comment la sfarsitul
articolului http://www.kudika.ro/articol/moda/45088/o-zi-la-mall-cu-prietena-cea-mai-buna.htmlpreview prin care sa povesteasca experienta lor.

Desemnarea castigatorului
Premiul va fi acordat unui singur utilizator care va fi selectat de catre redactia Kudika in urma
unei jurizari (interne) in care vor fi luate in considerare cele mai originale raspunsuri. Acesta
va putea aduce cu el un insotitor care se va bucura de aceleasi facilitati ca si el.
Premiul concursului
Premiul, constand intr-o zi „La Max” la Mega Mall, poate fi consumat doar in timpul
saptamanii, de luni pana vineri, in perioada 13 – 17 iunie 2016. Pentru a intra in posesia
premiului, castigatorul este rugat sa se programeze in ce zi doreste sa vina la Mega Mall.
Programarile se fac la 0757.045.176, pana pe 10 iunie 2016.
Valoarea premiului este de pana la 500 euro si cuprinde:
o mic dejun PAUL
o pranz PIZZA DOMINIUM
o cina IL VENETIANO (150 lei)
o World Class (2 persoane)
o salon GETT'S
o voucher cumparaturi (10 x 50 lei)
o Cinema City (2 bilete)
o Kit Sephora + make-up de seara(250 lei)

o Inghetata MOO
o Voucher MELI MELO (50 lei)
o Voucher WHY DENIS
o Voucher ZA-ZA Underware
o Kit Douglas (2 persoane)
Castigatorii isi dau acordul pentru a fi fotografiati si filmati pe tot parcursul zilei. Fotografiile
si filmarea vor fi facut publice pe site-ul si pe pagina de Facebook Mega Mall si/sau pe site-ul
unde au castigat concursul. Numele castigatorului va fi mentionat odata cu publicarea
fotografiilor.
Drept de participare
Pentru a participa la acest consurs trebuie sa fii cetatean roman si sa ai peste 18 ani. Nu este
permisa participarea la concurs a angajatilor companiilor Internet Corp SRL, precum si a
rudelor si a finilor acestora pana la gradul doi inclusiv.
Validarea castigatorului
Castigatorii vor fi anuntati in data de 07.06.2016, pe pagina concursului de pe www.kudika.ro
Ulterior, castigatorii vor fi anuntati prin e-mail, urmand sa li se comunice toate detaliile
procedurii de intrare in posesie a premiului castigat. Intrarea in posesia premiului se va face
doar cu respectarea tuturor prevederilor prezentului regulament, in caz contrar organizatorii
isi rezerva dreptul de a nu valida premiul. Premiul castigat nu se poate preschimba in bani.
Premiul este nominal si nu poate fi transferat unei alte persoane.
In cazul in care castigatorul: a. - nu a furnizat datele sale reale pentru inregistrarea ca membru
al kudika.ro; b. - a folosit mai multe conturi pentru a participa la concurs; c. - are o adresa de
email invalida, ilizibila sau a participat la concurs cu adresa de email a altui titular; d. - nu
indeplineste conditiile de participare la concurs; e. - nu raspunde emailului trimis de
organizatori in termen de 3 zile, email prin care este anuntat ca a castigat concursul, se va
proceda la selectarea unui alt castigator din lista de rezerve.
Confidentialitatea emailurilor si dreptul la imagine
Organizarea prezentului concurs se realizeaza in conformitate cu dispozitiile Legii nr.
677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si
pentru libera circulatie a acestor date. Participarea la acest concurs implica in mod expres si
neechivoc ca datele transmise sa fie facute publice si sa fie folosite de catre organizator in
scopuri publicitare pe suport audio, video si in ziar. Prin participarea la concurs, participantii
utilizatorii isi exprima in mod expres si neechivoc acordul ca datele lor personale sa fie
folosite in activitati de marketing ale organizatorului concursului, pentru validarea si
acordarea premiului.
Internet Corp SRL este inscris in este inscris in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date
cu Caracter Personal sub Nr. 3240.
Organizator – data protection

Alte prevederi
Regulamentul de desfasurare a concursului va fi publicat pe site-ul www.kudika.ro si va putea
fi consultat gratuit la solicitarea oricarui participant la campanie.
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul concurs se vor rezolva
pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de
instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.
Internet Corp va pune la dispozitia organizatorului adresele de email ale castigatorilor,
urmand ca acesta sa fie direct responsabil de acordarea premiilor. Interrnet Corp nu va folosi
datele personale ale participantilor si castigatorilor in alte scopuri decat cele mentionate in
cadrul acestui regulament.

