REGULAMENTUL CAMPANIEI "Cadou de ziua ta!”
(perioada: 22 martie – 31 decembrie 2021, inclusiv)

ARTICOLUL. 1 – ORGANIZATORUL
1.1. Organizator al campaniei "Cadou de ziua ta!" (denumita in continuare “Concursul”) este:
Fabrica de Paine Serban („Organizatorul”), societate comerciala inregistrata in conformitate cu
legea romana, cu sediul in Romania, in Sat Filipesti, Com. Bogdanesti, Jud. Bacau, inregistrata la
Registrul Comertului Bacau sub nr. J4/1211/2008.
1.2. Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament (denumit in
continuare „Regulamentul”) obligatoriu pentru toate persoanele care, indeplinind conditiile
prevazute in art. 4 din cuprinsul Regulamentului,
1.3. Prin participarea la Campanie se prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul clientului.
Clientii beneficiari se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si
prevederilor prezentului Regulament.
ARTICOLUL. 2 - DURATA SI LOCUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI
2.1. Campania este organizata si desfasurat în magazinele Bacania Serban din Onesti, jud. Bacau
(Adrese Bacanii : Blv. Oituz, nr.21 ; Str. George Calinescu, nr. 1 bis ; Str. Sf. Apostoli, nr. 6 ; Str.
Mercur, nr. 2 ; Calea Brasovului, nr. 2A);
2.2. Perioada de desfasurare a Concursului este 22 martie – 31 decembrie 2021
ARTICOLUL. 3 - REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
3.1. Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe
intreaga durata a Concursului, in format electronic, prin accesarea paginii Organizatorului:
www.grup-serban.ro, www.cudelicii.ro.
3.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizat in scopul informarii
publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ.
Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu
prevederile prezentului Regulament.

3.3 Organizatorul isi rezerva dreptul sa opreasca, sa retraga sau sa modifice in orice fel campania, in orice
moment si din orice motiv, fara obligativitatea unei notificari de orice gen catre fosti, actuali sau viitori
participanti.

3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau complete Regulamentul oricand pe
durata de desfasurare a campaniei, cu conditia instiintarii prealabile cu privire la orice modificare
a prevederilor acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor
fi cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate catre public prin afisarea lor pe pagina
www.grup-serban.ro.
ARTICOLUL. 4 - DREPTUL DE PARTICIPARE
4.1. Aceasta campanie este deschisa tuturor persoanelor fizice, care achizitioneaza produsele selectate in
promotie de ziua lor de nastere sau de nume, in intervalul cuprins intre a cincea zi inainte de ziua lor de
nastere si a cincea zi dupa ziua lor de nastere si care fac dovada acestui fapt.
4.2. Cantitatea de tort comandata de o persoana in cadrul campaniei este de minim 1 kg, maxim 5 kg.
4.3. Prin inregistrarea ca participant, fiecare utilizator isi asuma pe propria raspundere ca toate
informatiile pe care le furnizeaza in momentul inscrierii in Campanie sunt reale si corecte.

ARTICOLUL 5 – MECANISMUL DESFASURARII CONCURSULUI
5.1. Conditii privind inscrierea valabila in Concurs
Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Campanie este necesara indeplinirea
cumulativa a urmatoarelor conditii:
(1) Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Articolului 4 de mai sus;
(2) Participantii vor beneificia de discount pentru tortul comandat exclusiv in perioada campaniei
mentionata la Articolul 2 de mai sus.
(3) Participantii trebuie sa justifice vanzatorului prin prezentarea unui act de identitate ca pot
beneficia de discount in campania "Cadou de ziua ta!”.
5.2. Produse aflate in promotie
Produsele create special pentru aceasta campanie sunt:
• TORT DUO CHOCOLATE
• TORT TRIO CHOCOLATE

• TORT BIANCO
• TORT LAMPONE
• TORT OREO
Produsele pot fi inlocuite pe toata perioada campaniei. Acest fapt va fi adus la cunostinta
participantilor prin publicarea modificarilor pe site-urile www.grup-serban.ro si www.cudelicii.ro
5.3. Produsele pot fi achizitionate si ridicate de Participanti pe durata Campaniei din magazinele
“Bacania Serban” (Adrese Bacanii : Blv. Oituz, nr.21 ; Str. George Calinescu, nr. 1 bis ; Str. Sf.
Apostoli, nr. 6 ; Str. Mercur, nr. 2 ; Calea Brasovului, nr. 2A);
5.4. Orice cumparator care se incadreaza in conditiile mentionate la Art.4 si face o comanda de
minim un kg de tort din cele 5 variante selectionate primeste un discount de 25% din valoarea
tortului. Orice solicitari pentru decoruri speciale necuprinse in promotie au costuri separate
speciale. Prin decoratiuni speciale se inteleg decoratiuni din pasta de zahar, poza pe tort,
macarons.
ARTICOLUL 7 - TAXE SI IMPOZITE
(1) Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru premiile
acordate castigatorilor in conformitate cu legislatia in vigoare privind impozitul pe venit.
(2) Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu premiul sunt in
sarcina exclusiva a castigatorilor.
ARTIOLUL 8. – FORTA MAJORA
8.1. Prin forţă majoră se întelege orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de
către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de aşi
îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. Cazul fortuit este un eveniment care nu putea fi prevăzut
şi nici împiedicat de către Organizator.
8.2. Dacă o situaţie de forţă majoră sau caz fortuit împiedică sau întârzie total sau parţial executarea
Regulamentului şi continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind
îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată,
conform art.1351 C.civ. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră sau cazul fortuit, este obligat să comunice
participanţilor la Campanie cazul existent în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă
majoră sau caz fortuit.

ARTICOLUL. 9 - PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE
(1) Prin acordul pe care il da fiecare participant pe cuponul concursului de a fi operate datele de
contact, Participantii isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor de contact sa intre in
baza de date administrata de Organizator.
(2) Datele cu contact colectate si prelucrate in cadrul acestei Campanii de catre Organizator nu
vor fi dezvaluite catre terti.
(3) Datele oferite de Participantii la Campanie vor fi prelucrate de catre Organizator si vor putea
fi folosite de catre acestia in scopuri de reclama, marketing si publicitate (inclusiv marketing
direct) constand in efectuarea de comunicari comerciale prin e-mail sau alte mijloace de
comunicare directa. Organizatorul nu conditioneaza participarea la Campanie sau primirea
premiilor de exprimarea acestui acord. In cazul in care Participantii nu sunt de acord cu
prelucrarea acestor date, Organizatorul nu va face alte demersuri ulterioare in acest sens.
(4) Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor Participantilor.
ARTICOLUL. 10 - INCETAREA / INTRERUPEREA CONCURSULUI. FORTA MAJORA
Concursul va putea fi intrerupt pentru durate determinate si/sau va putea inceta doar in caz de
forta majora/caz fortuit, asa cum sunt definite de lege si/sau printr-o decizie unilaterala a
Organizatorului Concursului, dar nu inainte de a anunta publicul prin afisare la sediu si pe pagina
de web a Organizatorului www.grup-seban.ro si www.cudelicii.ro
ARTICOLUL 12 – LITIGII
Eventualele neintelegeri aparute intre Organizator si participantii la Concurs se vor rezolva pe
cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, acestea vor fi supuse spre solutionare
instantelor judecatoresti romane competente, in conformitate cu prevederile legislatiei romane.
ARTICOLUL. 13 - ALTE CLAUZE
Deciziile Organizatorului privind Concursul sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.
Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea
in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale. 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 pe care le implica organizarea si
desfasurarea Concursului.

