
Regulament “Tombola Paștelui 2016” 

la Restaurant Vatra Neamului 

 

INTRODUCERE: 

În perioada de dinaintea Sfintelor Paște, Restaurantul Vatra Neamului dorește să ofere un plus de 

fericire acelora în viața cărora urmează evenimente importante. Câștigătorii acestei tombole, fie că sunt 

tineri însurăței, fie că sunt proaspeți tătici și mămici sau că reprezintă o companie ce se află în pragul 

unei mari sărbători, pot să scape de o bună parte din grijile atât financiare, cât și organizatorice pe care 

le presupune organizarea mult așteptatului eveniment. Și cum la Vatra Neamului toată lumea este 

câștigătoare, nu ne rămâne decât să vă poftim la înscriere! 

I . ORGANIZATORUL TOMBOLEI: 

Organizator este S.C. CAVIO INTERIORS S.R.L., cu sediul în str. Calea București nr. 29, Balotești, Ilfov, 

înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J23/1581/2010, cod de identificare fiscală RO 16998072, 

telefon 021 350 33 20,  reprezentată prin dl. Daniel Gherghescu, în calitate de Director de Marketing, 

denumită în continuare Organizator. 

II. PERIOADA ÎNSCRIERILOR ȘI LOCUL DESFĂȘURĂRII TOMBOLEI: 

Perioada înscrierilor la tombolă este 1 Aprilie 2016 – 30 Aprilie 2016. Organizatorul își rezervă dreptul de 

a modifica perioada înscrierilor, printr-un act adițional la prezentul Regulament. Locul desfășurării 

tombolei este Restaurantul Vatra Neamului, având adresa în str. Calea București nr. 29, localitatea 

Balotești, județul Ilfov. 

III. MECANISM, DREPTURI ŞI CONDIŢII DE PARTICIPARE: 

Înscrierea  la tombolă se realizează prin semnarea unui contract ce presupune: organizarea unui 

eveniment ce va avea loc la Restaurantul Vatra Neamului și achiziția a minim un serviciu din 

categoriile „Foto, Video, DJ, Lumini, Sonorizare” (servicii oferite de Restaurantul Vatra Neamului). 

Tombola este accesibilă tuturor persoanelor fizice cu vârsta de 18 ani împlinită, având domiciliul în 

România sau în străinătate și persoanelor juridice din România sau din străinătate. 

IV: PREMII: 

Premiile concursului vor consta în vouchere cuprinzând: 

 Premiul I: 1 PACHET GOLD: „SUNET + DJ + FOTO + VIDEO” GRATUIT 

 Premiul II: 1 PACHET SILVER: „SUNET + DJ + FOTOGRAF + ALBUM FOTO” GRATUIT 

 Premiul III: 1 PACHET BRONZE: „DJ + SONORIZARE” GRATUIT 

 100 de mențiuni: celelalte contracte semnate, în limita a 100, primesc gratuit închirierea unei 

Cabine Foto sau un Candy Bar (la alegere). 

V: CLAUZE DE ELIGIBILITATE: 

 Participă la tombolă doar contractele semnate pentru evenimente ce vor avea loc în 2016 și 

2017, în funcție de disponibilitatea saloanelor existente în Restaurantul Vatra Neamului. 



(Saloanele pot fi vizualizate online aici: http://www.vatraneamului.ro/galerie.html sau la fața 

locului la Restaurant Vatra Neamului.) 

 Pentru tragerea la sorți sunt eligibile contractele pentru evenimente de minim 50 de persoane, 

semnate la tarifele din oferta curentă a restaurantului publicată pe www.vatraneamului.ro și 

minim unul dintre serviciile din categoriile Foto, Video, DJ, Lumini și Sonorizare. (Câștigătorii nu 

vor achita serviciile contractate anterior tragerii la sorți, care dublează serviciile din pachetele de 

premiere câștigate.) 

 La semnarea oricărui contract se solicită un avans între 20 și 30% din valoarea acestuia. Sunt 

eligibile pentru tragerea la sorți doar contractele pentru care s-a achitat avansul până la data 

încheierii înscrierilor la tombolă. 

 Prin eveniment se înțelege organizarea unei întruniri de orice natură (nuntă, botez, aniversare, 

conferință de vânzări, cocktail, petrecere de firmă, etc), ce are loc în Restaurantul Vatra 

Neamului și presupune consumul oricăruia dintre meniurile pentru evenimente din oferta 

curentă a restaurantului. Restaurantul își rezervă atât dreptul de a actualiza prețurile meniurilor 

pe perioada campaniei, cât și pe acela de a negocia prețurile cu fiecare contractant în parte. 

 

VI: SEMNAREA CONTRACTELOR ȘI PROGRAMUL VIZIONĂRILOR: 

Contractele se semnează doar în restaurant. Pentru vizionări este necesară rezervare la nr. de telefon 

021 350 33 20, cu minim 24 de ore înaintea vizitei. Vizitele pot avea loc în timpul orarului de funcționare 

a restaurantului. 

 

VII: TRAGEREA LA SORȚI ȘI ȘANSELE DE CÂȘTIG: 

Tragerea la sorți va avea loc pe 3 mai, va fi publică și va fi realizată în Restaurantul Vatra Neamului în 

prezența unei comisii formată din reprezentanți ai restaurantului, reprezentanți Cazino Events 

Productions și un jurist autorizat.  

Fiecare înscriere la tombolă (fiecare contract semnat) are o singură șansă de câștig. Toți participanții la 

tragerea la sorți au șanse egale de câștig. Se vor extrage 2 câștigători de rezervă pentru fiecare 

câștigător principal (Premiile I, II și III), pentru cazul în care câștigătorii desemnați prin tragerile la sorți 

nu pot accepta premiul din diferite motive sau se va dovedi că nu au îndeplinit condițiile de participare 

la această campanie, stipulate în prezentul regulament. 

 

VIII: CÂȘTIGĂTORII ȘI ACORDAREA PREMIILOR: 

Premiile acordate se pot consuma numai asociate cu evenimentele pentru care au fost semnate 

contractele care au intrat în tragerea la sorți. Premiile nu sunt transmisibile sub nicio formă: nu pot fi 

cedate, vândute sau reportate. Nu se permite acordarea în bani a premiilor. 

În cazul anulării evenimentelor sau a amânării acestora mai departe de finalul anului 2017, premiile 

acordate se anulează.  Amânarea evenimentelor poate avea loc doar cu acordul Restaurantului Vatra 

Neamului și în funcție de disponibilitatea saloanelor acestuia. 

Lista câștigătorilor premiilor I, II și III va fi publicată pe site-ul www.vatraneamului.ro timp de două 

săptămâni. Câștigătorii vor fi anunțați şi prin intermediul unui mesaj e-mail pentru a fi informați în 

legătură cu modalitatea exactă de a intra în posesia premiului, dar și prin intermediul unui apel 

telefonic. Câștigătorii vor fi contactați de maxim 3 ori, în termen de 10 zile lucrătoare de la încheierea 

campaniei. Dacă în urma contactării participantul nu răspunde la telefon/e-mail, acesta pierde calitatea 

de câștigător. 

http://www.vatraneamului.ro/galerie.html
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Premiile sunt oferite cu sprijinul Cazino Events Prductions, partener oficial al Restaurantului Vatra 

Neamului. 

 

IX: VALOAREA PREMIILOR ȘI IMPOZITAREA ACESTORA: 

Orice obligație de natură fiscală în legătură cu premiul câștigat este în sarcina exclusivă a câștigătorului 

cu excepția impozitului ce trebuie reținut la sursă, conform prevederilor legale în vigoare, dacă acesta va 

fi datorat. În cadrul acestei acțiuni, nu este posibilă acordarea contravalorii în bani a premiilor oferite 

sau a altor beneficii în locul premiilor. La data redactării prezentului Regulament, valoarea impozitului 

reprezintă 16% din valoarea netă a premiului, ce se calculează ca diferența dintre valoarea brută a 

premiului și suma reprezentând venitul neimpozabil (600 lei). 
 

Valoarea premiilor oferite este de: 

 Premiul I: 1 PACHET GOLD: „SUNET + DJ + FOTO + VIDEO” – 2.000 lei (TVA inclus) 

 Premiul II: 1 PACHET SILVER: „SUNET + DJ + FOTOGRAF + ALBUM FOTO”  - 1.000 lei (TVA inclus) 

 Premiul III: 1 PACHET BRONZE: „DJ + SONORIZARE” GRATUIT – 590 lei (TVA inclus). 

 100 de mențiuni: celelalte contracte semnate, în limita a 100, primesc gratuit închirierea unei 

Cabine Foto sau un Candy Bar (la alegere) – 450 lei (TVA inclus) / premiu. 

Valoarea totală a premiilor este de: 48590 lei (TVA inclus). 

 

X: CONFIDENŢIALITATEA DATELOR 

Organizatorul se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677/2001, privind protecția datelor personale 

stocate pe durata Campaniei. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor 

personale ale participanților / câștigătorilor la prezenta Campanie şi să le utilizeze conform prezentului 

Regulament Oficial şi legislaţiei în vigoare. Participantul la promoţie, în calitate de persoană vizată, are 

conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: 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). 

 

XI: FORŢĂ MAJORĂ 

Pentru scopul acestui Regulament, Forță Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, 

remediat sau previzionat de către Organizator şi a cărui apariţie pune pe acesta din urmă în 

imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente 

sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundaţii, greve şi blocade, cutremure, alte 

catastrofe de orice fel, precum şi orice reglementare care poate apărea ulterior intrării în vigoare a 

Regulamentului şi care poate interzice sau modifică termenii acestuia etc. Dacă o situaţie de forţă 

majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa, împiedică sau 

întârzie total sau parţial executarea Regulamentului, continuarea campaniei sau acordarea premiilor, 

Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care 

această îndeplinire va fi impiedicată sau întârziată, conform art.1082 și 1083 C.civ.  

Organizatorul, dacă invocă forţa majoră, este obligat să comunice participanţilor la tombolă, în termen 

de 5 zile de la apariţia cazului de forţă majoră, existenţa acestuia. 

 

XII: LITIGII 

În cazul unor litigii apărute între Organizator şi participanţii la Tombolă, acestea vor fi soluţionate pe cale 

amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta 



litigiul spre soluţionare instanţelor competente române de la sediul Organizatorului. Prezentul 

regulament este guvernat de legislaţia românească. În cazul în care una sau mai multe prevederi ale 

acestui regulament sunt declarate nule şi neavenite sau neexecutorii, celelalte clauze vor rămâne în 

vigoare. 

 

XIII: ALTE CLAUZE: 

Tombola se va derula conform prevederilor prezentului regulament obligatoriu pentru toţi participanţii. 

Regulamentul tombolei va fi publicat pe perioada desfăşurarii pe site-ul www.vatraneamului.ro. 

Regulamentul este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant la adresa Organizatorului. Organizatorul 

işi rezervă dreptul de a modifica/completa şi/sau schimba Regulamentul, precum şi dreptul de a 

suspenda şi/sau înceta desfaşurarea Campaniei, cu condiţia înştiinţării prealabile a paticipanţilor cu 

privire la orice modificare/completare a vreuneia din prevederile acestuia. Eventualele modificări vor 

intra în vigoare numai după ce vor fi aduse la cunoştiinţa publicului pe site-ul www.vatraneamului.ro. 

Participanții sunt de acord cu prevederile prezentului regulament și sunt de acord ca, numele și adresa 

câștigătorului/ câștigătorilor să fie făcute publice și folosite în scopuri publicitare, fără alte obligații sau 

plăți din partea Organizatorului. 

Participanții confirmă în mod expres că: au citit, au înțeles Regulamentul și acceptă termenii și condițiile 

acestuia; au obligativitatea respectării întegrale a prevederilor prezentului Regulament și au înțeles și 

sunt de acord că, în cazul nerespectării prevederilor prezentului Regulament, participarea lor la Tombolă 

să fie exclusă și orice premii acordate să fie anulate. 

 

 
ORGANIZATOR 
 

S.C. CAVIO INTERIORS S.R.L. 

 

 

 

 

http://www.vatraneamului.ro/
http://www.vatraneamului.ro/

