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S-a cerut autentificarea prezentului inscris :  

 

 

 

REGULAMENT DE PARTICIPARE 

Loteria publicitară “Chicco te trimite in Laponia” 

 

 

 

Art. 1.  Organizatorul prezentei loterii publicitare este PARALELA 45 TURISM S.R.L., 

persoana juridica romana, unic importator si distribuitor in Romania al produselor purtand marca 

CHICCO, avand sediul social in Mun. Bucuresti, Bdul. Elisabeta nr. 29-31, Sector 5, CIF RO6505940, 

numar de inregistrare la Registrul Comertului J40/21621/1994, reprezentata legal prin dl. Burcea 

Alin Nicolae in calitate de Administrator. 
 

Loteria publicitara se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament care este 

obligatoriu pentru toti participantii ("Regulamentul"). 
 

Art. 2. Durata si locul de desfasurare al Loteriei Publicitare 

Loteria Publicitara “Chicco te trimite in Laponia” se desfasoara pe parcursul a 61 (saizecisiuna) 

de zile calendaristice incepand cu data de  16 octombrie 2017 pana la data de 15 decembrie 

2017 inclusiv, in toate magazinele CHICCO de pe teritoriul României, astfel cum sunt identificate 

in anexa la prezentul regulament. Loteria publicitara se desfasoara in intervalul orar prevazut in 

anexa. 
 

Art.3. Dreptul de participare 

Prezenta loterie publicitara este deschisa oricarei persoane cu varsta peste 18 ani, cu domiciliul 

actual in Romania, care pe durata Loteriei achizitioneaza unul sau mai multe produse purtând 

marca “Chicco” în valoare totală minimă de 100 lei (valoare minima inscrisa pe un singur bon 

fiscal), din oricare magazin din cele prevăzute în anexa, completează şi trimite formularul on-line 

postat pe site-ul www.chicco.ro la adresa https://www.chicco.ro/laponia. Completarea 

formularului on-line se poate face fie in magazinele prevazute in anexa, in momentul achizitionarii 

produselor, fie ulterior. 

Angajatii PARALELA 45 TURISM SRL, precum si parintii, copiii, sotii sau sotiile acestora nu au 

dreptul de a participa la prezenta Loterie publicitara. 
 

Art.4. Regulamentul oficial al Loteriei publicitare 

Regulamentul oficial al Loteriei publicitare este disponibil oricarui solicitant in mod gratuit, pe 

intreaga durata a Loteriei prin accesarea paginii www.chicco.ro secţiunea “Laponia” sau in 

magazinele CHICCO prevazute in anexa.  



 

Prin participarea la aceasta loterie publicitara, se prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul 

Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, 

conditiilor si prevederilor prezentului Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica 

sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa fie facute publice pe 

pagina www.chicco.ro cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare si in magazinele CHICCO. 
 

Art. 5. Mecanismul de desfasurare a Loteriei publicitare  

Fiecare participant care pe durata prezentei Loterii va achizitiona oricare unul sau mai multe 

produse purtând marca “Chicco” în valoare totală minimă de 100 lei, din oricare magazin din cele 

prevăzute în anexa, va putea participa la prezenta Loterie publicitară, prin completarea şi 

trimiterea talonului de participare la loterie. Acest talon este postat pe site-ul www.chicco.ro 

secţiunea “Laponia”, urmând a fi completat cu următoarele date: nume, prenume, localitatea de 

domiciliu, numarul de telefon mobil, adresa de e-mail, numărul şi data bonului fiscal care face 

dovada achiziţionării produsului/produselor sau numărul şi data facturii, în cazul achiziţionării 

on-line. Dupa completare, talonul de participare va fi trimis on-line Organizatorului, conform 

instrucţiunilor afişate 
 

Art. 6. Desemnarea castigatorilor 

Desemnarea castigatorilor va avea loc la sediul Organizatorului din Mun. Bucuresti, sector 2, str. 

Soldat Gheorghe Matac nr. 21-23, prin tragere la sorti in ziua de sambata, 16 decembrie 2017, 

ora 12:00, cand vor fi selectate 3 persoane câştigătoare în ordinea prevazuta la art. 7 de mai jos. 

Tragerea la sorti se va efectua utilizand programul din cadrul site-ului www.random.org. 

La aceasta tragere la sorti vor participa toate taloanele completate şi trimise conform prezentului 

Regulament. In aceeasi zi, 16.12.2017, organizatorul va face publice numele castigatorilor si 

castigurile acordate, prin publicare pe reteaua de socializare Facebook - pe pagina Chicco.ro. 

Castigatorii vor fi anuntati si prin e-mail si telefonic de catre reprezentantii Organizatorului, in 

data de 18.12.2017.  

Castigatorii au posibilitatea de a accepta premiile castigate pana la data de 18.12.2017, ora 

17:59. Acceptarea premiilor se va face de catre castigatori in scris, pe adresa de e-mail 

office@chicco.ro, pana la data si la ora indicate anterior. 
 

Art. 7. Premiile  

7.1 In cadrul prezentei loterii publicitare vor fi acordate urmatoarele premii, constând în: 
 

� MARELE PREMIU: 

o    Excursie în Laponia pentru 3 persoane (doi adulţi şi un copil cu vârsta între 2-14 

ani), în perioada 22 – 26 decembrie 2017, în valoare de 5.500 Euro (respectiv 

25.190 lei calculat la cursul de schimb comunicat de BNR la data de 13.10.2017, 1 Eur 

= 4,58 Lei).  Servicii incluse: transport avion cursa charter Bucuresti - Levi si retur, cu 

compania Blue Air; transferuri aeroport – hotel – aeroport; 4 nopti cazare cu mic dejun 

in Levi, la hotel 4* - camera Standard; excursie de 1 zi la Rovaniemi - Satul si Parcul lui 

Mos Craciun, cu diploma de traversare a Cercului Polar; excursie "intalnire cu Mos 

Craciun si familia"; Cina Festiva la un restaurant local, pe parcursul careia Mos Craciun 



 

va aduce cadouri copiilor; insotitor român de grup si ghizi locali in limba engleza; 

îmbracaminte termoizolanta (se va returna la plecare); 

� PREMIUL II: 

o 1 Pachet recoltare celule stem CBC DIAMOND, in valoare de 4.950 lei – recoltarea 

va fi efectuata de Cord Blood Center Group; 

� PREMIUL III: 

o 1 pachet CHICCO produse nou-nascut, in valoare de 3.250 lei.  

 

Valoarea totala a premiilor este de: 33.390 Lei. 

Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei Loterii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea 

in bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri/ servicii si nici sa solicite schimbarea 

caracteristicilor premiilor. De asemenea, premiile nu sunt transmisibile către alte persoane. 
 

7.2 Acordarea premiilor. 

Premiile vor fi acordate castigatorilor prin confruntarea datelor de identificare astfel cum au fost 

ele completate in talonul de participare cu datele din cartea de identitate, act ce trebuie insotit de 

bonul fiscal sau o copie a acestuia, care sa ateste cumpararea produsului / produselor in 

perioada de desfasurare a loteriei. 

Castigatorii loteriei vor fi anuntati telefonic si pe e-mail de catre reprezentantii organizatorului in 

data de 18.12.2017. 

 

(i) Pentru acordarea Marelui Premiu, dupa ce va confirma in scris acceptarea premiului pana la 

data de 18.12.2017, ora 17:59, pe adresa de e-mail office@chicco.ro, si dupa ce va fi validat 

premiul, castigatorul se va prezenta in orice agentie Paralela 45 de pe teritoriul Romaniei, 

pentru a primi voucherul de vacanta si informatiile suplimentare cu privire la excursie. 
 

(ii) Pentru acordarea Premiului II, dupa ce va confirma in scris acceptarea premiului pana la 

data de 18.12.2017, ora 17:59, pe adresa de e-mail office@chicco.ro, si dupa ce va fi validat 

premiul, castigatorul va fi contactat de un reprezentant al Cord Blood Center Group. 

Acordarea efectiva a premiului II, respectiv recoltarea celulelor stem se poate face 

doar pana la data de 18.12.2018 inclusiv.  
 

(iii) Pentru acordarea Premiului III, dupa ce va confirma in scris acceptarea premiului pana la 

data de 18.12.2017, ora 17:59, pe adresa de e-mail office@chicco.ro, si dupa ce va fi validat 

premiul, castigatorul se va prezenta intr-unul din magazinele CHICCO din cele prevazute in 

anexa pentru a-si revendica premiul. In situatia in care in localitatea de domiciliu nu se afla 

niciunul dintre magazinele CHICCO prevazute in anexa, castigatorul poate opta pentru 

transmiterea premiului prin curierat la o adresa indicata de acesta, de pe teritoriul 

Romaniei. Cheltuielile ocazionate de curierat vor fi suportate de organizator. Premiul III 

poate fi revendicat doar pana la data de 22.12.2017 inclusiv. 

 

Neidentificarea oricaruia dintre castigatori ca urmare a indicarii unor date invalide pe cuponul de 

participare (adresa de e-mail, numar de telefon)  pana la data de 18.12.2017, ora 17.59 atrage 



 

decaderea acestuia din drepturi in sensul pierderii premiului astfel castigat. In aceasta situatie 

Premiul nu se va mai acorda si va ramane in posesia Organizatorului. 

In situatia in care, din motive independente de vointa Organizatorului, Marele Premiu, respectiv 

excursia in Laponia, este anulata si nu se va mai organiza in perioada 22.12.2017 – 26.12.2017, 

castigatorul are dreptul sa mearga in urmatorul charter cu destinatia Laponia ce va fi organizat de 

Societatea Paralela 45 Turism SRL in perioada decembrie 2018. 
 

Art. 8. Conditii de validare 

8.1. Pentru ca participarea sa fie valida, participantii trebuie sa completeze talonul de participare 

cu date valide, corespunzatoare cerintelor din prezentul regulament, ce pot fi confirmate in cazul 

unui castig, precum si sa respecte conditiile stabilite prin prezentul regulament. 
 

8.2. Conditii de validare a castigului 

Castigurile din prezenta loterie vor fi validate daca participanţii castigatori indeplinesc cumulativ 

conditiile prevazute la art. 3, art. 7.2. si art. 8.1. 
 

8.3. Conditii de invalidare a castigului 

Castigurile din prezenta loterie vor fi invalidate in cazul in care participantii castigatori incalca 

cerintele de participare prevazute in prezentul regulament, in cazul in care talonul de participare 

contine informatii false ori vadit eronate precum si în cazul în care bonul fiscal / o copie a acestuia 

care atestă cumpararea produsului in perioada de desfasurare a loteriei nu poate fi prezentat ori 

este necorespunzător. 

In situaţia in care oricare din castigatorii premiilor nu poate fi contactat pana la data de 

18.12.2017 ora 17:59 pentru validare sau in urma contactarii prin e-mail si telefonic in vederea 

confirmarii datelor de participare, Organizatorul identifica neconcordante intre datele completate 

in cuponul de participare si datele din documentele de identificare, Organizatorul isi rezerva 

dreptul de a invalida respectivul castigator. In aceasta situatie Premiul nu se va mai acorda si va 

ramane in posesia Organizatorului. 

In situatia in care oricare dintre castigatorii premiilor nu poate beneficia de premiu din motive 

independente de vointa organizatorului (de exemplu: castigatorul marelui premiu sau persoanele 

care ar trebui sa il insoteasca in calatorie nu detin un document de identitate valabil, castigatoarea 

premiului II nu va naste pana la data de 18.12.2018 inclusiv, prin urmare procesul de recoltare a 

celulelor stem nu se va putea efectua, etc.) aceasta atrage dupa sine pierderea premiului. In 

aceasta situatie Premiul nu se va mai acorda si va ramane in posesia Organizatorului. 
 

Art. 9. Taxe si impozite 

Conform art. 110 din Codul fiscal, venitul sub forma de premii dintr-un concurs se impune, prin 

retinere la sursa, cu o cota de 16% aplicata asupra venitului net. Obligatia platii acestui impozit 

revine castigatorului, iar obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului revine organizatorului. 

Organizatorul se obliga sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in 

premiile obtinute de catre castigatori in conformitate cu prevederile art. 110 din Codul Fiscal, 

orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina 

exclusiva a castigatorilor. 
 

Art. 10. Angajamente 



 

Acordarea premiilor poate fi un eveniment public. Participarea la aceasta loterie implica acceptul 

castigatorului ca numele, adresa si imaginea sa sa fie facute publice si folosite in scopuri 

publicitare de catre organizator, in diverse materiale audio-video si tiparituri, doar cu acordul 

expres si neechivoc al persoanei vizate. 
 

Art. 11. Intreruperea Loteriei publicitare 

Loteria publicitara va putea fi intrerupta numai in caz de forta majora sau printr-o decizie a 

Organizatorului, dupa anuntarea prealabila a publicului. 
 

Art. 12. Limitarea raspunderii 

Organizatorului nu ii revine nicio raspundere pentru: 

- taloanele de participare care nu contin toate datele obligatorii sau nu permit 

confirmarea identitatii participantului, care contin informatii false ori vadit eronate si 

care nu indeplinesc conditiile de validitate de la Art. 8; 

- orice alte costuri ale castigatorilor in legatura cu intrarea in posesia premiilor, altele 

decat cele aflate in sarcina sa conform prezentului regulament si dispozitiilor legale; 

- imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului din motive ce exclud 

culpa Organizatorului. 
 

Art. 13. Prelucrarea datelor personale 

Prin participarea la aceasta loterie publicitara, mai exact prin completarea cuponului de 

participare, se prezuma cunoasterea regulamentului si exprimarea consimtamantului 

participantului pentru procesarea datelor sale cu caracter personal de catre organizatorul 

Loteriei, in conformitate cu Legea nr. 677/2001. 

Societatea Paralela 45 Turism SRL este inregistrata ca operator de date cu caracter personal nr. 

7718 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si a 

operatorului sau de Marketing Direct, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protectia 

persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. 

Tuturor participantilor la campania promotionala le sunt garantate drepturile in conformitate cu 

Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal si libera circulatie a acestor date, in special drepturile persoanei vizate cu privire la 

informare, la accesul la date, dreptul de interventie, de opozitie, de a se adresa instantei 

competente si de plangere catre autoritatea de supraveghere. In intelesul Legii nr. 677/2001, 

principalele drepturi mai sus mentionate apartinand persoanelor vizate au urmatorul continut: 

1. Dreptul de acces la date: Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Operator, la cerere 

si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau 

nu sunt prelucrate de catre acesta. Astfel, la cererea scrisa, semnata si datata a persoanei 

respective, trimisa pe adresa Organizatorului din Romania, Bucuresti, sector 5, B-dul Regina 

Elisabeta nr 29-31, o data pe an, in mod gratuit, Paralela 45 Tursm SRL va confirma daca utilizeaza 

date care o privesc sau va inceta orice prelucrare a acestora. 

2. Dreptul de interventie asupra datelor: Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la 

operator, la cerere si in mod gratuit: 

(i) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este 

conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; 



 

(ii) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;  

(iii) realizarea notificarii catre tertele persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei 

operatiuni efectuate conform pct. (i) sau (ii), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila 

sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat. Astfel, 

Paralela 45 Turism SRL va rectifica, actualiza, bloca, sterge sau transforma in date anonime toate 

acele date a caror folosire nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001. 

3. Dreptul de opozitie: Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit 

si fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in 

numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop 

(reprezentand alin.2 al art.15 din Legea 677/2001). Urmatoarele date personale vor fi colectate 

pe durata Campaniei promotionale: pentru toti participantii la concurs, inclusiv pentru castigatori: 

numele si prenumele din actul de identitate,  domiciliul, numarul de telefon mobil; adresa de e-

mail. Acestora le sunt garantate toate drepturile prevazute de lege. 

Scopurile constituirii bazei de date sunt: acordarea premiului, inregistrarea si validarea 

castigatorului Loteriei publicitare, realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori, 

marketing direct, informarea persoanelor incluse in baza de date a Paralela 45 Turism SRL prin 

diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin 

lege) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de catre Organizator. 

Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia 

imputernicitilor sai. Prin inscrierea la aceasta Loterie publicitara, participantii sunt de acord cu 

prevederile prezentului Regulament Oficial si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele 

si localitatea de resedinta sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii 

sau plati. 
 

Art. 14. Forta majora 

Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi 

prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din 

motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea 

de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. 
 

Art. 15. Litigii 

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs se vor solutiona pe cale 

amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele 

judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti. 

Eventualele reclamatii legate de derularea Loteriei se pot trimite pe adresa de e-mail a 

Organizatorului (office@paralela45.ro) in termen de maxim 3 zile lucratoare de la data anuntarii 

publice a castigatorilor. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in 

considerare nicio reclamatie. 
 

Art. 16. Alte Clauze 

Prin participarea la prezenta Loterie, participantii sunt de acord sa respecte regulile si alte 

conditii stabilite prin prezentul regulament oficial. In cazul in care Organizatorul constata ca un 

castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de regulamentul oficial al 

Concursului, isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin 



 

castigatorului, fara alte despagubiri sau plati. Organizatorul isi rezerva dreptul de a oferi mai 

multe premii decat cele prevazute in prezentul regulament. Organizatorul este indreptatit sa ia 

toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative 

care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei campanii promotionale. 
 

Taxele privind autentificarea prezentului regulament au fost suportate de catre organizator. 
 

Redactatǎ de parte si autentificată în 1 (un) exemplar original la sediul Societătii Profesionale 

Notariale Biroul Notarului Public Manciu Paraschiva şi Asociaţii – Bucuresti, azi, data 

autentificarii, care s-a oprit in arhiva biroului notarial si 3 (trei) duplicate din care 1(un) exemplar 

s-a oprit in arhiva biroului notarial.  

 

 

ORGANIZATOR, 

Paralela 45 Turism S.R.L. 

Prin reprezentant legal, 

BURCEA ALIN NICOLAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXA 1 

MAGAZINELE CHICCO 

in care se desfasoara Loteria Publicitara  

“Chicco te trimite in Laponia” 

 

 

1. Mun. Bucureşti, Str. Ceaikovski nr. 7, Sector 2, program: L-V: 10:00-20:00, S: 10:00-18:00; 

2. Mun. Braşov, Bd. 15 Noiembrie nr. 100, program: L-V: 10:00-20:00, S: 10:00-18:00;  

3. Mun. Cluj-Napoca, Str. Iuliu Maniu nr. 43, program: L-V: 10:00-20:00, S: 10:00-18:00;  

4. Mun. Timişoara, Str. Augustin Pacha nr. 6, program: L-V: 10:00-18:00, S: 10:00-14:00;  

5. Mun. Iaşi, Str. Anastasie Panu nr. 56, program: L-V: 10:00-20:00, S: 10:00-18:00;  

6. Mun. Constanţa, Str. Mircea cel Bătrân nr. 99C: program: L-V: 10:00-20:00, S: 10:00-18:00; 

7. Mun. Oradea, Str. Republicii nr. 5 (la intersectie cu str. Aurel Lazar), program: L-V: 10:00-

20:00, S: 10:00-14:00;  

8. Mun. Galaţi, Str. Brăilei, Bloc P1, Parter, program: L-V: 10:00-19:00, S: 10:00-14:00; 

9. Mun. Bacău, Str. 9 Mai nr. 25, Bloc 25, Parter, program: L-V: 10:00-20:00, S: 10:00-14:00; 

10. Magazinul on-line chicco.ro 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZATOR, 

Paralela 45 Turism S.R.L. 

Prin reprezentant legal, 

BURCEA ALIN NICOLAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. 1869 

Anul 2017, luna octombrie, ziua 13 

 
 

  În faţa mea, MOTATU SIMONA, notar public, la sediul biroului s-a prezentat: 
 
BURCEA ALIN NICOLAE, cetatean roman, domiciliat in Mun. Bucuresti, str. Frederic 

Chopin nr. 1A, et. 1, ap. 1, sector 2, identificat cu CI seria DP nr. 134101 eliberata de INEP la 
data de 03.07.2009, CNP 1631113400079, în calitate de asociat si administrator al 
PARALELA 45 TURISM SRL, 

  

 Care, după ce a citit actul, a declarat că i-a înţeles conţinutul, că cele cuprinse în act 
reprezintă voinţa sa, a consimţit la autentificarea prezentului înscris şi a semnat unicul 
exemplar.  

 
În temeiul art. 12 lit. b) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, 

republicată, cu modificările ulterioare, se declară autentic prezentul înscris. 
 
S-a încasat onorariul în sumă de 500 lei + 100 lei TVA cu bon fiscal/2017. 

  

         

NOTAR PUBLIC 
                MOTATU SIMONA 

 
 
 
 
 

 

 

R O M Â N I A 
Uniunea Naţională a Notarilor Publici  
“Societatea Profesională Notarială Manciu Paraschiva şi Motatu Simona”  
Sediul: Str. Ştirbei Vodă Nr. 154, Bl. 26A, sc. 1, Et. 1, Ap. 1, Sectorul 1 Bucureşti 
Nr. înscriere în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal: 1642  Tel: 021/ 312.69.69 
Licenţa de funcţionare nr. 2140/1884/05.11.2013             Fax: 021/ 637.37.04 
E-mail: bnp_manciu@yahoo.com; simona_motatu@yahoo.com 

 


