
Regulament termeni si conditii de participare 

  

 

Art. 1. Organizator  

S.C ZOLOTKO IULIZENI BALLROOM SRL cu sediul în GALATI,  Str. Drumul De Centura , 

Nr.50,Corp C1,Camera1,Etaj1,jud.Galati, înmatriculată  la Oficiul Registrului Comerțului, 

sub numărul J17/327/2016, cod fiscal RO 35696003 având contul curent IBAN RO53 INGB 

0000 9999 0583 4216 sucursala Galati, reprezentată prin ARHIRE IULIAN 

Concursul se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament care este 

obligatoriu pentru toți participanții. Regulamentul oficial este întocmit și făcut public 

conform legislației aplicabile în România. 

Art. 2. Durata și locul de defășurare 

Oferta este valabilă pentru contractele de nunta semnate pentru anul 2023 , în locația 

proprietate S.C. ZOLOTKO IULIZENI BALLROOM SRL 

Art. 3. Drept de participare 

Oferta este deschisă oricărei persoane fizice cu vârsta peste 18 ani ,care va incheia un  

contract de nunta pentru anul 2023 in locatia societatii S.C ZOLOTKO IULIZENI BALLROOM 

SRL 

Art.4. Regulament oficial 

Regulamentul oficial al ofertei este disponibil oricărui solicitant în mod gratuit, la cerere, 

pe întreaga durată a desfășurării ofertei pe site-ul www.restaurantgalati.ro sau pe 

pagina de facebook Zolotko Ballroom 

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, 

urmând ca aceste modificări să intre în vigoare numai după anunțul prealabil pe site-ul 

www.restaurantgalati.ro si pe pagina de facebook Zolotko Ballroom , cu cel puțin 24 ore 

înaintea intrării lor în vigoare. 

Art. 5. Premii 

Premiul constă în  castigarea unui autoturism marca Renault Clio, cu o valoare estimata 

intre 10.500-14.000 euro la cursul BNR din ziua extragerii. 

Art. 6. Acordarea premiului  

În luna ianuarie 2024, la o data ce va fi stabilita si comunicata ulterior,  S.C. ZOLOTKO 

IULIZENI BALLROOM SRL va organiza un cocktail festiv in incinta locatiei Zolotko Ballroom, 
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pentru extragerea publică și va desemna caștigătorul  - autoturismului marca Renault 

Clio  

Astfel, incepand cu ora 19:00, cuplurile participante se vor regasi pe tabelul cu 

contractele incheiate si se va confirma prezenta intru-un process verbal de participare 

la extragere, iar extragerea  contractului castigator va avea loc in jur de ora 19:30. La 

tragerea la sorti vor participa  beneficiarii de contracte sau o ruda de gradul 1. 

Tragerea la sorti va fi supravegheata de o comisie de validare compusa din 2 

reprezentanti ai S.C ZOLOTKO IULIZENI BALLROOM SRL, o persoana reprezentanta a SC 

APAN SRL  si 2 persoane din cele participante la eveniment ( altele de cat reprezentanti 

ai S.C ZOLOTKO IULIZENI BALLROOM SRL si SC APAN SRL) 

Beneficiarul contractului castigator va fi anuntat in timpul evenimentului conform 

obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea 

produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 

650/2002. Acesta trebuie sa completeze pe loc Procesul –verbal de predare-primire a 

premiului obtinut in urma tragerii la sorti, avand asupra sa cartea de identitate si 

contractul de eveniment tip nunta semnat si stampilat.  

Art. 7. Alternativele premiilor si obligatiile. 

Castigatorul premiului nu are posibilitatea primirii contravalorii in bani a premiului 

castigat. De asemenea, acest premiu nu se cumuleaza cu alte oferte in curs ale SC 

Zolotko Ballroom Srl 

• timp de 12 (douasprezece) luni calendaristice, castigatorul are obligatia sa nu 

instraineze premiul si sa pastreze autocolantele publicitare. In cazul in care nu va 

respecta aceasta conditie, castigatorul isi va pierde titlul de proprietate asupra 

automobilului; 

• este de acord cu colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, conform 

Regulamentului (UE) 2016/679. 

•  

Art. 8. Taxe si impozite. 

Organizatorii se obligă să calculeze, să rețină și să vireze impozitul, iar câștigătorul să 

plătească impozitul pentru veniturile obținute de către câștigatori, conform Legii nr. 571 / 

2003 cu completarile si modificarile ulterioare, orice alte obligații de natură fiscala sau 

de orice natură în legătura cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câstigatorului.  

Art. 9. Litigii. 



Eventualele litigii aparute între organizator și participanții la campania promoțională se 

vor rezolva pe cale amiabilă, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiile vor fi 

soluționate de instanțele judecătorești competente de pe raza municipiului Galati.  

Art. 10.Intreruperea campaniei promoționale 

Campania promoțională va putea fi întreruptă doar în caz de forță majoră sau printr-o 

decizie a organizatorului cu condiția prealabilă a anunțării publicului într-unul din 

cotidienele naționale sau pe site-ul oficial www.restaurantgalati.ro si pe pagina de 

facebook Zolotko Ballroom.  

Art. 11. Diverse. 

Prin înscrierea la concurs participanții sunt de acord cu prevederile prezentului 

regulament.  

Art.12. Dispoziții finale 

Regulamentul Oficial este întocmit și făcut public conform legislației aplicabile din 

România fiind disponibil pe întreaga durată a Campaniei promoționale accesând site-ul 

www.restaurantgalati.ro si pe pagina de facebook Zolotko Ballroom. 
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