
REGULAMENTUL EVENIMENTULUI  

“Realizare masti Halloween” 

DIN CENTRUL COMERCIAL „AFI PLOIESTI” 

 

 

Articolul 1.  ORGANIZATORUL  

1.1 Societatea Veroskip Trading S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul social in Bucuresti, str. 
Vasile Milea nr. 4E, etaj 2, Camera 7, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub 
nr. J40/1702/2007, cod de identificare fiscala RO-20844047, reprezentata de Dna. Luciana 
Giurea si Dna. Croitoru Laura, in calitate de reprezentanti ai Administratorului (”Societatea” 
sau “AFI Ploiesti”), este Organizatorul Evenimentului. 

 

1.2 Evenimentul se deruleaza conform prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit, in 
continuare, “Regulamentul”)., este obligatorie pentru toti “Participantii”. 

 
1.3 Regulamentul a fost intocmit si este public, in mod gratuit, conform prevederilor legale in 

vigoare, pe website-ul Centrului comercial, https://www.afi-ploiesti.ro/ (denumit, in 
continuare, “Site-ul”), la sectiunea Regulamente, precum si la Info desk-ul din zona Iris, pe 
perioada desfasurarii Campaniei. 

 
1.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum si dreptul 

de a suspenda si/ sau inceta desfasurarea Evenimentului, urmand ca respectivele modificari 
sau completari sa fie aduse la cunostinta publicului prin intermediul Site-ului. 
 

1.5 Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate cu privire la cunoasterea Regulamentului si 
a modificarilor acestuia de catre Participanti, atata timp cat acestea au fost puse la dispozitia 
Participantilor. Niciun Participant nu va putea solicita continuarea Evenimentului si nici 
repararea unui potential prejudiciu produs prin suspendarea regulamentara a Evenimentului. 
Prevederile din acest Regulament sunt intocmite in conformitate cu dispozitiile Ordonantei de 
Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si sunt 
obligatorii pentru toţi participanţii. 

 

Articolul 2.  LOCUL DE DESFASURARE AL EVENIMENTULUI 

2.1 Evenimentul se desfasoara in Centrul comercial detinut de Organizator, situat in Ploiesti, str. 
Calomfirescu nr.2 (denumit, in continuare, “Locul de desfasurare”), in conformitate cu 
prevederile prezentului Regulament. 
 

2.2 Inscrierile la Eveniment se efectueaza la info desk-ul AFI Ploiesti, amplasat in zona Iris. 
 

Articolul 3.  PERIOADA DE DESFASURARE SI PROGRAMUL EVENIMENTULUI 

Evenimentul „ Realizare masti Halloween” se desfasoara in data de 31 octombrie 2021, 

conform urmatorului program: 

- Atelier 1  - 11:00 – 12:00 – 15 locuri 

- Atelier 2 – 12:30 – 13:30 - 15 locuri 

- Atelier 3 – 14:00 – 15:00- 15 locuri 

 

In cazul in care nu este indeplinit numarul de Paricipanti pentru cele 3 ateliere, Organizatoul 

va renunta  la desfasurarea a unul sau doua dintre ateliere. 

 

https://www.afi-ploiesti.ro/


Articolul 4.  DREPTUL DE PARTICIPARE  

4.1 Evenimentul se adreseaza copiilor cu varsta cuprinsa intre 5- 10 ani cu domiciliu/resedinta in 
Romania care, prin parinti/reprezentanti legali sau insotitori accepta termenii si conditiile 
prezentului Regulament (denumiti in continare “ Participanti”). 

4.2 Prin participarea la Eveniment, “Participantii” confirma cunoasterea prevederilor 
Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acestora, participarea la ateliere implicand 
obligativitatea respectarii prevederilor prezentului “ Regulament”.  

4.3 Parintii/apartinatorii sau insotitorii copiilor sunt obligati sa supravegheze copii aflati in grija 
lor, pe toata durata atelierului, fiind responsabili pentru siguranta acestora si pentru orice 
prejudice suferit de aceste persoane si/sau cauzat de catre aceste persoane. 
Parintii/apartinatorii sau insotitorii copiilor participant la ateliere se obliga sa ia la cunostinta 
prezentul Regulament. Copii nu vor fi lasati nesupravegheati sau neinsotiti. In cazul in care 
copii sunt lasati nesupravegheati de catre insotitori, Orrganizatoul va lua masurile necesare 
din punct de vedere legal, pentru a proteja copiii. 
 

 

Articolul 5.  INSCRIEREA LA EVENIMENT 

5.1 Pentru inscrierea la Eveniment, trebuie respectate simultan urmatoarele conditii: 

1) Copiii inscrisi sa aiba varsta cuprinsa intre 5- 10 ani 

2) Parintii/ apartinatorii sau insotitorii copiilor sa inscrie copilul la info desk-ul din zona Iris, 

in functie de programul de functionare al info desk-ului, la unul dintre cele 3 ateliere 

mentionate la Art.3, in perioada 10 – 27 octombrie, in baza unui bon de cumparaturi de 

minim 100 lei, cu data din perioada 10-27 octombrie 2021.  

3) Parintii/ apartinatorii sau insotitorii copiilor sa faca cumparaturi in Centrul comercial in 

Perioada 10-27 octombrie, in valoare de minimum 100 lei (o suta de lei) lei, pe un singur 

bon fiscal, din magazinele din AFI Ploiesti. Sunt excluse din campanie bonurile aferente 

achitarii facturilor de utilitati, participarii la jocuri de noroc, schimb valutar, cumparaturi 

efectuate online pe site-ul eMAG.  

4) Parintii/ apartinatorii sau insotitorii copiilor sa prezinte bonul de cumparaturi mentionat 

la Art. 5.1, pct. 3). La info desk-ul AFI Ploiesti. Data bonului fiscal trebuie sa fie din perioada 

10-27 octombrie 2021, in caz contrar Participantul va fi invalidat. Parintii/ apartinatorii 

sau insotitorii copiilor au obligatia de a verifica ca au respectat intocmai regulile 

mentionate in prezentul Regulament. 

5) Prin inscrierea la Eveniment, parintii/ apartinatorii sau insotitorii copiilor inteleg si accepta 

ca bonurile inscrise la Eveniment vor fi marcate de catre Organizator in scopul informarii 

magazinelor participante sa refuze restituirea in bani a contravalorii lor. In cazul aparitiei 

oricaror motive, inclusiv cele legate de garantie, ce impun returul produselor achizitionate 

pe baza respectivelor bonuri, participantii inteleg si accepta schimbul cu produse de 

valoare similara din acelasi magazin.  
 

5.2 Numai Participantii care respecta toate conditiile specificate in Art. 5.1 vor fi considerati 

eligibili. 
 

5.3 Un copil poate fi inscris doar la unul dintre cele trei ateliere mentionate la art. 3. 

 
5.4 Participarea la ateliere se face pe baza de inscriere, in ordinea solicitarii, in limita spatiului si 

locurilor disponibile, 15 locuri/atelier.  

 
5.5 Inscrierile se fac in perioada 10.10.2021-27.10.2021 

 



 
Articolul 6. TERMENI SI CONDITII 

6.1 Participantii au obligatia de a respecta prezentele Conditii, precum si indicatiile coordonatorilor 
atelierelor. 

6.2 Participantii vor respecta indicatiile coordonatorului privind utilizarea materialelor si a 
instrumentelor de lucru. Pentru evitarea oricarui dubiu, responsabilitatea este integrala si 
apartine exclusiv Participantilor, care nu respecta aceasta regula. 

6.3 Organizatorul nu se face responsabil de comportamentul neadecvat, utilizarea 
necorespunzatoare a materialelor, din care sa rezulte ranirea accidentala sau disconfortul 
Participantilor, precum si de orice forma de incalcare a legii. Pentru evitarea oricarui dubiu, 
responsabilitatea este integrala si exclusiva a celor care nu respecta aceasta regula. 

6.4 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru obiectele personale lasate 
nesupravegheate, uitate sau furate. 

 

 

Articolul 7.  INCETAREA EVENIMENTULUI 

7.1 Prezentul Eveniment inceteaza la data de 31 octombrie, la ora incheierii atelierelor conform 
intervalelor orare mentionate la art.3 in prezentul Regulament , dar poate inceta si la initiativa 
Organizatorului sau in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie Forta majora, caz fortuit, 
conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive 
independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie. 
 

7.2 Pentru scopul acestui Regulament, Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi 
controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului 
din motive independente de vointa sa, si a carui aparitie pune pe acesta din urma in 
imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament.  
 

7.3 Dacă o situatie de Forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea 
Regulamentului si continuarea Evenimentului Organizatorul va fi exonerat de raspunderea 
privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi 
impiedicata sau intarziata, conform Art. 1351 din Codul civil. 

 

 

Articolul 8.  PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

8.1  In cadrul Evenimentului se colecteaza urmatoarele date cu caracter personal furnizate la      
inscriere: nume, prenume, numar telefon.  Acestea sunt colectate in scopu inregistrarii  
„Participantilor” , temeiul legal fiind interesul legitim al Veroskip Trading SRL, respectiv asigurarea 
derularii atelierelor. Acestea vor fi sterse dupa finalizarea actiunii si nu sunt transmise niciunei alte 
entitati. 

8.2 Aceste Date vor putea fi dezvaluite catre partenerii contractuali ai Organizatorului, catre 
societatile din acelasi grup cu Organizatorul, catre autoritatile publice in cazul in care vor exista 
solicitari formulate in limita competentelor acestor autoritati sau o cerinta legala in acest sens, 
precum si publicului (in acest din urma caz, in ce priveste castigatorii). Datele Participanților la 
Eveniment nu vor fi transferate in afara Spațiului Economic European. 
8.3 In contextul prelucrarii de Date, Participantii la Eveniment beneficiaza de dreptul de a solicita 
accesul la aceste Date, rectificarea sau stergerea acestora sau restrictionarea prelucrarii, precum si 
de dreptul de a se opune prelucrarii. Participantii la Eveniment mai beneficiaza si de dreptul la 
portabilitatea Datelor, de dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale automate si de dreptul de 
a depune o plangere la autoritatea de protectia datelor. 
8.4 In masura in care Participantii la Eveniment consimt la primirea comunicarilor comerciale, 
respectivele comunicari vor fi facute in temeiul consimtamantului oferit care poate fi retras oricand 



de participant. Retragerea consimtamantului poate fi comunicata de Participanti la datele de contact 
indicate mai sus in acest document. Comunicarile comerciale nu vor mai fi expediate catre 
participant din partea Veroskip Trading S.R.L. si a societatilor din grupul acesteia dupa retragerea 
consimtamantului si reflectarea acestei retrageri in evidentele expeditorilor. 

 
Articolul 9. DISPOZITII FINALE 
 
9.1 Prin prezenta Campanie se urmareste promovarea Centrului comercial AFI Ploiesti catre clientii 

si potentialii clienti ai acestuia. In acest sens, Evenimentul de fata reprezinta un instrument de 
popularizare in vederea fidelizarii clientilor existenti si a atragerii de noi clienti. 

9.2 Prevederile prezentului Regulament se completeaza cu dispozitiile legislatiei in vigoare 
aplicabile  

 
 

Veroskip Trading S.R.L. 

Reprezentata de                         

Luciana Giurea 

 

Croitoru Laura  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


