REGULAMENT CONCURS
„Un Weekend la LOTUS”

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI
1.1 Organizatorul concursului „Un Weekend la LOTUS” este ALTCO TOUR SRL, cu sediul în
Pâncota, Bd. Tudor Vladimirescu, nr. 55, județul Arad, România, CUI RO31184353 (denumit în
continuare „Organizatorul”). Concursul se va derula conform prevederilor prezentului
regulament, (denumit în continuare „Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toţi
participanţii. Prin înscrierea la concurs, participantul declară expres că a citit, a înţeles şi este de
acord cu termenii şi condiţiile prezentului Regulament.
1.2 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul în mod unilateral
şi respectând dispoziţiile legale în materie, prin întocmirea unui act adiţional la prezentul
Regulament, urmând ca astfel de modificări să fie făcute publice cu cel puţin o oră înaintea
intrării în vigoare.
1.3 Concursul va fi operat prin intermediul ASOCIAȚIEI TRANSILVANIA FITNESS cu sediul
social în Arad, Str. Oituz, nr 131.B, Cod fiscal: 36936635, denumită în continuare ATF, care
este organizatoarea evenimentului, unde ALTCO TOUR este prezentă cu titulatura de sponsor
oficial.
1.4 Regulamentul oficial este adus la cunoştinţa publicului pe site-ul www.altco.ro şi este
promovat pe rețelele sociale: Facebook, Twitter, Google+ și LinkedIn.
SECŢIUNEA 2. LOCUL ŞI DURATA DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI
Concursul se va desfăşura Duminică, 21 Mai 2017 în intervalul orar 09:00 – 18:00 în incinta
Sălii Polivalente din Arad, Str. Aleea Călimănești, în cadrul evenimentul Transilvania Fitness
Festival organizat de ATF.
SECŢIUNEA 3. DREPTURI ŞI CONDIŢIILE DE PARTICIPARE
3.1 Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice majore (peste 18 ani), indiferent de
naţionalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în România, care respectă condiţiile
Regulamentului şi care urmează indicaţiile stipulate în acesta pentru a-şi valida participarea.
3.2 În cadrul Concursului nu pot participa angajaţi ai Organizatorului, ai ATF şi ai celorlalte
companii implicate în această acţiune, precum şi rudele de gradul I ale acestora. Participarea la
Concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimţită şi în afara oricărei constrângeri a
prevederilor Regulamentului.
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3.3 Pentru a participa la acest concurs, este necesar să vă prezentați la evenimentul organizat de
ATF în Sala Polivalentă Arad, la standul Organizatorului ALTCO Tour. Intrarea se va face pe
bază de bilete care se pot achiziționa de la recepția Sălii Polivalente din Arad în ziua
evenimentului. Prețul acestora fiind de 60 lei pentru persoanele care vor să participe activ la
evenimentele sportive organizate de ATF sau de 10 lei pentru restul spectatorilor.
SECŢIUNEA 4. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE
4.1 Organizatorul este operator de date cu caracter personal având numărul 30434 autorizat de
Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Pentru mai
multe informații legate de protecția datelor personale ALTCO Tour, vă rugăm să accesați
Politica de Confidențialitate: https://altco.ro/politica-de-confidentialitate/
4.2 Organizatorul se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale Participanţilor la
Concurs în conformitate cu prevederile Legii 677/2001. Participanţii au dreptul de a solicita,
printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, modificarea, ştergerea sau actualizarea datelor
personale în conformitate cu prevederile Legii 677/2001. Participanţii au dreptul de a obţine de
la Organizator, la cerere şi în mod gratuit, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau
nu sunt prelucrate de acesta şi au, de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, din
motive întemeiate şi legitime legate de situaţia lor particulară, ca datele care îi vizează să facă
obiectul unei prelucrări.
4.3 Participanţilor la Concurs în calitate de persoane vizate le sunt garantate drepturile pe care le
au conform Legii 677/2001, respectiv dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date
(art.13), dreptul de intervenţie asupra datelor (art.14) şi dreptul de opoziţie (art. 15).
4.4 Prin participarea la concurs, Participanții confirmă cunoașterea prevederilor Regulamentului
oficial și își exprimă acorcul în privința acestora. Își exprimă, de asemenea, acordul privind
includerea datelor personale în baza de date a Organizatorului, în scopul participării la Concurs,
precum și acordul privitor la posibilitatea de a le fi furnizate informații despre produsele și
evenimentele Organizatorului și cele ale partenerilor săi.
4.5 Participarea la Concurs constituie acordul potenţialilor câştigători referitor la faptul că
numele va fi făcut public potrivit legislaţiei în vigoare şi folosit în materiale publicitare de către
Organizatori fără niciun fel de plată aferentă. Câştigătorii vor putea semna şi o declaraţie scrisă
în acest sens, conform celor solicitate de către Organizatori.
4.6 Datele câştigătorilor se vor păstra în contabilitatea Organizatorului, conform legislaţiei
fiscale.
SECŢIUNEA 5. MODUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
5.1 În data de 21 Mai 2017 toți participanții care îndeplinesc condițiile acestui Regulament
trebuie să completeze un cupon cu datele personale pentru a participa la tombolă (nume,
prenume, email, număr telefon, facebook).
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5.2 Câştigătorul va fi desemnat prin tragere la sorţi, la închiderea evenimentului organizat de
ATF.
5.3 Participarea la Concurs implică acceptarea expresă a tuturor clauzelor Regulamentului. Prin
accesarea website-ului www.altco.ro şi participarea la Concurs, fiecare Participant declară că e
de acord şi agreează în mod integral termenii Regulamentului.
5.4 Dreptul de participare aparţine în exclusivitate participantului care îndeplineşte condiţiile
impuse de Regulament. Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica un participant în cazul
în care participarea acestuia este susceptibilă de fraudă.
SECŢIUNEA 6. PREMIUL ŞI MODALITATEA DE ACORDARE
6.1 Premiul concursului „Un Weekend la LOTUS” constă într-o noapte cazare (noaptea de
sâmbătă spre duminică), cu cină și mic dejun pentru două persoane la Hotelul Lotus Therm 5*
din Băile Felix, cel mai mare hotel din domeniul wellness – spa-ului din România; cu acces
gratuit la piscine, saună, sala de fitness și Aquapark-ul Felixarium. Mai multe informații despre
hotel: https://altco.ro/lotus-therm-spa-luxury-resort-hotel-baile-felix-romania/
6.2 Data exactă de cazare se stabilește de comun acord cu câștigătorul în funcție de posibilitatea
de călătorie a acestuia și de disponibilitatea locurilor de cazare din hotel, dar nu mai repede de
două săptămâni de la data câștigării premiului.
6.3 În cazul excepțional în care hotelul nu confirmă disponibilitatea pentru perioada aleasă de
câștigător atunci Organizatorul își rezervă dreptul de a selecționa un alt hotel împreună cu
câștigătorul, păstrând însă structura inițială a premiului.
6.4 De asemenea, câştigătorul va primi toate informaţii referitoare la premiul câştigat şi
procedura care trebuie îndeplinită pentru a intra în posesia premiului.
6.5 Organizatorul nu va suporta eventualele costuri legate de transport.
6.6 Câştigătorul va avea la dispoziţie 5 zile lucrătoare să pună la dispoziţia Organizatorului
numele complet, adresa, numărul de telefon şi toate celelalte date în mod corect, pentru a putea fi
întocmite toate documentele necesare pentru acordarea premiului din concurs. În mod expres
este necesară o copie după Cărțile de Identitate, emailul și numărul de telefon.
6.7 Premiul nu poatet fi convertit în bani și nu este cesionabil.
6.8 În cazul în care câştigătorul nu confirmă datele de contact sau renunţă la premiu,
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a oferi premiul unui alt participant la concurs (o rezervă).
6.9 Numele câştigătorului concursului „Un Weekend la LOTUS” va fi anunţat atât pe site-ul
oficial www.altco.ro cât și pe paginile sociale ale Organizatorului:
Facebook ALTCO Tour (https://www.facebook.com/ALTCO.Tour.Romania/)
Twitter ALTCO Tour (https://twitter.com/altcotour)
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Google+ ALTCO Tour (https://plus.google.com/+AltcoRo)
LinkedIn ALTCO Tour (https://www.linkedin.com/company/altco-tour)
SECŢIUNEA 7. LITIGII
7.1 Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la Concurs se vor rezolva pe cale
amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele
judecătoreşti competente române. Legea aplicabilă este legea română.
7.2 Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea Concursului ca
urmare a acţiunilor unor terţi cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari
sau administratori ai reţelelor de telecomunicaţii sau alţii asemenea.
SECŢIUNEA 8. ÎNTRERUPEREA CONCURSULUI
Concursul va putea fi întrerupt doar în caz de forţă majoră sau prin decizie unilaterală a
Organizatorului.
SECŢIUNEA 9. TAXE ŞI IMPOZITE
9.1 Participarea în cadrul Concursului implică doar costuri de acces în cadrul evenimentului,
costuri independente de Organizatorul Concursului.
9.2 Participanţii iau act de faptul că, în conformitate cu prevederile din Codul Fiscal, veniturile
obţinute de câştigătorul premiului este impozitabil. În acest sens, Organizatorul se obligă:
9.2.1 să îndeplinească formalităţile privind plata şi declararea impozitului pe veniturile din
premii conform prevederilor Codului Fiscal (plata şi depunerea declaraţiilor fiscale
corespunzătoare);
9.2.2 să achite pentru câştigător, în termenul prevăzut de legislaţia fiscală, valoarea
impozitului datorat pe venitul realizat de câştigător prin acordarea premiului.
9.3 Organizatorul se obligă să plătească toate taxele către autorităţi aferente premiului, dacă este
cazul.

ALTCO Tour,
Mai 2017
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