REGULAMENT CONCURS “ORADEALIFE.RO si CINEMA PALACE TE
INVITA LA FILM!”

1. Prezentul regulament se aplica pentru concursul desfasurat in cadrul siteului www.oradealife.ro. Premiul consta intr-un bilet gratuit la film, valabil
pentru o persoana, o singura data. Filmul care poate fi vizionat gratuit ruleaza
la Cinema Palace din Lotus Center Oradea, de luni pana joi, in saptamana
desemnarii castigatorului, la orice ora (conform programului afisat de
cinematograf), cu exceptia avampremierelor.
Premiul este oferit de Cinema Palace – Lotus Center Oradea, Str. Nufarului, nr.
30. Contact: www.cinemapalace.ro sau telefon 0259420002.
2. Concursul se adreseaza vizitatorilor site-ului www.oradealife.ro. Nu pot
participa la acest concurs reprezentantii SC TOP PRESS SRL, organizatorul
evenimentului si Lotus Center SA, societatea care ofera premiul, si nici rudele
de gradul I ale acestora.
3. Pentru a putea participa la acest concurs, vizitatorii trebuie sa completeze
toate campurile formularului de concurs de la sectiunea Concurs/Inscriere de
pe pagina www.oradealife.ro, semnalizata ca atare, de luni pana vineri.
Formularul de inscriere solicita urmatoarele informatii: numele si prenumele,
seria cartii de identitate, numarul de telefon si adresa de e-mail a
vizitatorului. De asemenea, vizitatorul trebuie sa raspunda la o intrebare
pentru validarea participarii la concurs.
4. Castigatorul va fi desemnat in fiecare luni, prin extragerea unui e-mail valid
din lista persoanelor inscrise,completat cu toate campurile obligatorii si cu
raspunsul corect la intrebarea de concurs . Castigatorul va anuntat telefonic si
prin e-mail, iar numele sau va fi publicat pe parcursul saptamanii pe
www.oradealife.ro si pe pagina de Facebook OradeaLife.ro. O persoana nu are
dreptul de a castiga acest premiu de doua ori intr-un interval de 60 de zile.
5. Castigatorul isi poate ridica premiul (respectiv biletul de acces gratuit
pentru o persoana) cu cartea de identitate in termen de 4 zile de la castigarea
premiului, respectiv de luni pana joi in saptamana respectiva, de la casieria

Cinema Palace din Lotus Center. Premiul nu se reporteaza pentru saptamana
urmatoare si nu se cumuleaza. De asemenea, premiul nu poate fi schimbat in
bani sau produse alimentare de la cinematograf.
6. In cazul in care castigatorul nu poate fi gasit in decursul celor 4 zile si nu-si
ridica premiul, acesta este anulat. TOP PRESS nu poate fi facut raspunzator
pentru aceste situatii si nici daca un castigator furnizeaza date personale false
(adresa, numar de telefon, serie si numar buletin, etc), care conduc la
imposibilitatea revendicarii unui premiu.
7. TOP PRESS nu se face raspunzator de eventualele modificari in programul
Cinema Palace.
8. Prin participarea la concursuri, persoanele inscrise accepta ca datele
personale sa intre iîn baza de date TOP PRESS si sa poata fi utilizate in scopuri
promotionale – anuntarea unor evenimente organizate de TOP PRESS in Oradea.
9. Prevederile acestui regulament se aplica de la data publicarii sale.
10. TOP PRESS isi rezerva dreptul de a schimba acest regulament fara o
notificare prealabila.
Data publicării: 1 februarie 2015
Contestatiile la acest regulament se primesc la adresele de e-mail:
office@toppress.ro sau office@oradealife.ro

