REGULAMENTUL CONCURSULUI DE FOTOGRAFIE
„Poveștile #IuliusGardens în imagini”
25 iunie 2021 – 15 iulie 2021

1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI
Organizatorul concursului „Poveștile #IuliusGardens în imagini” („Concursul”) este ATTRIUS
DEVELOPMENTS S.R.L., o societate înfiintață conform legilor române, cu sediul social în Iași, str.
Palas, nr. 7A, clădirea A1, et. 2, biroul A.b-28, Județul Iași, înregistrată la Registrul Comerțului sub
numărul J22/488/2017, cod de înregistrare RO 37160477, având contul bancar RO97 RNCB 0175
1539 2652 0001, deschis la Banca Comercială Română S.A., Sucursala Iași, prin împuternicit dl.
Andrei Forte, denumită în continuare „Organizatorul”.

2. PERIOADA DE DESFĂŞURARE SI INCETAREA CONCURSULUI
Concursul se va desfășura în baza prezentului regulament („Regulamentul”), în perioada 25 iunie
2021 – 15 iulie 2021, în orașele participante: Cluj-Napoca, Iași și Timișoara.
Concursul poate înceta oricând prin voința unilaterală a Organizatorului, precum și în cazul
producerii unui eveniment de Forță Majoră care împiedică desfășurarea Concursului.

3. DREPTUL DE PARTICIPARE SI DATE CU CARACTER PERSONAL
La Concursul „Poveștile #IuliusGardens în imagini” au dreptul sa participe persoane fizice cu
vârsta minimă de 16 ani.
Persoanele care doresc să participe („Participanții”), prin înscrierea la Concurs, acceptă termenii și
condițiile prezentului Regulament.
La Concurs nu au dreptul de a participa angajații Organizatorului, precum și toţi cei implicaţi
în organizarea Concursului.
Datele cu caracter personal vor fi prelucrate, conform legislației naționale și europene în vigoare, pe
toată durata prevazută de lege pentru păstrarea documentelor aferente Concursului în cazul
Participanților care câștigă orice tip de premiu („Câștigătorii”), de către Organizator, de către Istyle

Retail S.R.L. și de către orice terți implicați în desfășurarea acestuia, în scopul derulării Concursului
și/sau pentru orice alte scopuri pentru care Câștigătorii își vor da acceptul prin completarea unui
formular, cum ar fi dar fără a se limita la:
•
•
•
•

Nume, Prenume:
verificarea identității Participantului/Câștigătorului Concursului si
incheierea de documente necesare in vederea atribuirii premiilor;
Număr telefon:
comunicarea cu Participantii care au castigat un premiu in cadrul
Concursului in vederea ridicarii acestuia;
E-mail:
pentru corespondența ulterioară concursului în vederea stabilirii
detaliilor privind tiparirea fotografiei și expunerea/folosirea ei de catre Organizator;
Nume de utilizator Instagram (cont de Instagram): verificarea
identității
Participantului/Câștigătorului Concursului;

Persoanele care s-au inscris la Concurs si au completat formularul privind acordul de prelucrare a
datelor cu caracte personal au urmatoarele drepturi:
•
•
•

sa solicite accesul la datele cu caracter personal si rectificarea acestora daca este cazul,
precum si dreptul de a solicita ca datele sa fie furnizate intr-un format care sa poată fi
transferat catre respectivele persoane sau catre o alta organizatie (“portabilitatea”);
sa obiecteze cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si sa solicite stergerea ori
restrictionarea prelucrarii acestora, precum si sa depuna plangeri la autoritatea de
supraveghere competenta;
fiecare Participant are dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal si incetarea
prelucrarii acestora (“dreptul de a fi uitat”).

În vederea exercitarii drepturilor de mai sus, persoanele care s-au inscris la Concurs vor trebui sa
transmita o notificare la urmatoarea adresa de e-mail: marketing.tm@iuliustown.ro.
4. PREMII
În cadrul Concursului, se va acorda câte un premiu aferent fiecărui oraș participant (Timișoara, ClujNapoca și Iași) în care vor fi realizate fotografii în parcurile din cadrul centrelor comerciale Palas Iași,
Iulius Town Timișoara și Iulius Mall Cluj-Napoca.
Premiul fiecarui Castigator (din cei 3) constă în:
•
•

1 (un) telefon iPhone 12Pro oferit de Istyle Retail S.R.L. în valoare unitară de 5299 lei
(TVA inclus);
1 (un) workshop online de fotografie cu durata totala de 1 (o) oră susținut de fotograful
profesionist Sorin Onișor. Valoarea unitară a workshop-ului oferit de fotograful profesionist
Sorin Onișor este de 500 lei (TVA inclus);

Premiile descrise mai sus sunt fixe si nu pot fi înlocuite cu alte premii şi nici nu se poate acorda
contravaloarea lor în bani sau în natură.

Valoarea comerciala individuala a fiecarui premiu este 5799 lei (TVA inclus).
Valoarea comercială totală a premiilor acordate în cadrul Concursului „Poveștile
#IuliusGardens în imagini” este de 17397 lei, TVA INCLUS.
5. TAXE ȘI IMPOZITE
Impozitul pentru premiile obtinute de catre castigatorii Concursului se calculează potrivit legislatiei
fiscale in vigoare.
Impozitul pentru premiile a căror valoare individuală depăşeşte suma de 10.000 de lei este în sarcina
exclusivă a Participantului care a câștigat un astfel de premiu, acesta având obligația ca în termen de
14 zile calendaristice de la anunțul câștigului, să achite direct Organizatorului contravaloarea
impozitului stabilit conform prevederilor legislatiei fiscale în vigoare. Neachitarea impozitului de
către câștigatori în termenul anterior menţionat reprezinta situatie de „renunţare expresa” a
acestora la premiul câștigat.
Impozitul pentru premiile a caror valoare individuala este sub 10.000 de lei se va suporta de către
societatea care oferă premiul.
6. MECANISMUL CONCURSULUI
6.1.
ÎNSCRIEREA LA CONCURS
Înscrierea si participarea la Concurs presupune parcurgerea în totalitate a următorilor pași:
Pasul 1: Realizarea unei fotografii într-unul dintre parcurile: Iulius Gardens din Iulius Town
Timișoara sau Iulius Parc din Iulius Mall Cluj-Napoca sau Parc Palas din Palas Iași. Participantii au
dreptul sa se inscrie cu fotografii realizate într-un singur parc dintre cele 3 enumerate, cu maxim 3
fotografii. Fotografiile pot fi realizate în orice perioadă, anterioară datei de 15 iulie 2021 inclusiv.
Pasul 2: Încărcarea/postarea în perioada 25 iunie – 15 iulie 2021 a fotografiei/fotografiilor realizate
conform Pasului 1 pe contul personal de pe Instagram, care trebuie să fie public astfel încât
fotografia/fotografiile postată/postate să fie publică/publice, folosind următoarele hashtag-uri in
cuprinsul primului comentariu:
•
•
•

pentru Iulius Gardens din Iulius Town Timișoara: #IuliusGardens #iStylero
#IuliusTownTimisoara;
pentru Iulius Parc din Iulius Mall Cluj-Napoca: #IuliusGardens #iStylero #IuliusMallCluj;
pentru Parc Palas din Palas Iași: #IuliusGardens #iStylero #PalasIasi;

Fotografiile postate sunt publice in sensul prezentului regulament daca pot fi accesate si vizionate de
orice utilizator al retelei de socializare Instagram, indiferent daca acesta are sau nu acceptul direct
de la Participant ori daca este sau nu acceptat ca urmaritor de catre Participant.

Dupa efectuarea celor 2 pasi descrisi anterior, persoana care i-a parcurs este considerata inscrisa la
Concurs, deci Participant al Concursului in sensul prezentului Regulament. Ulterior, fotograful Sorin
Onișor va analiza în perioada 16 – 19 iulie 2021 fotografiile postate de catre Participanti conform
pasilor 1 si 2, apoi va selecta, dupa standardele sale profesionale, câte o fotografie castigatoare pentru
fiecare parc dintre cele enumerate in Regulament. Organizatorul nu raspunde pentru procesul de
selectie al fotografiilor castigatoare, acesta realizandu-se liber de catre fotograful Sorin Onișor.
In baza fotografiilor astfel selectate, Organizatorul va contacta pe Instagram Participantii care au
realizat fiecare dintre fotografiile castigatoare in scopul informarii Participantului despre castigarea
premiului si data, din perioada 20 – 31 iulie 2021, la care trebuie sa se prezinte la centrul info din
centrul comercial de care apartine parcul in care a fost realizata fotografia castigatoare. In cazurile in
care oricare dintre Castigatori nu se prezinta la datele stabilite si comunicate de Organizator sau daca
oricare dintre Castigatori nu raspunde in termen de 72 de ore, de la transmitere primului mesaj
transmis pe Instagram, drepturile respectivului Participant rezultate din Regulament vor fi anulate,
urmand a fi desemnat un alt castigator dintre Participantii care au parcurs pasii 1 si 2 din
Regulament. Username-urile de pe Instagram ale câștigătorilor vor fi anunțate prin postări pe
profilele de Instagram ale Iulius Town Timișoara (@iuliustowntimisoara), Iulius Mall Cluj
(@iuliusmallcluj) și Palas Iași (@palasiasi).
La Centrul Info, in conditiile descrise anterior, Castigatorii se vor intalni cu cate un reprezentant al
Organizatorului, care le va inmana un formular privind acordul pentru prelucrarea datelor cu
caracter personal, le va cere datele necesare si ii va ghida/informa in vederea ridicarii premiilor in
ziua respectiva. In cazurile in care oricare dintre Castigatori refuza expres sau nu da curs, la data
comunicata de Organizator pe Instagram, vreuneia dintre solicitarile reprezentantului
organizatorului dintre cele enumerate anterior ori nu ridica premiul in perioada comunicata de
Organizator, drepturile respectivului Participant rezultate din Regulament vor fi anulate, urmand a
fi desemnat un alt castigator dintre Participantii care au parcurs pasii 1 si 2 din Regulament.
Un Participant are posibilitatea de a castiga un singur premiu in cadrul Concursului. In situatia in
care un Participant parcurge pasii 1 si 2 din Regulament cu mai mult de 3 fotografii realizate intr-un
singur parc dintre cele descrise in Regulament, ori trimite fotografii realizate in mai multe dintre
aceste parcuri, Organizatorul va lua in considerare doar o fotografie dintre cele postate de Participant
pentru Concurs, dupa propria sa vointa.
Premiile constand in iPhone 12Pro vor fi acordate (predate) direct de catre Istyle Retail S.R.L. la data
si ora stabilite si comunicate de Organizator conform Regulamentului prin menționarea datelor
personale (nume, prenume si numar de telefon) în magazinele iStyle din cadrul centrului comercial
de care apartine parcul unde Castigatorul a realizat fotografia premiata, pe baza actului de identitate
și cu condiția completării de către Castigator a procesului - verbal de predare-primire pus la
dispoziție de către reprezentanții Istyle Retail S.R.L..
Premiile constand in workshop online de fotografie cu fotograful profesionist Sorin Onișor se va
desfasura la data si ora stabilite si comunicate de Organizator conform Regulamentului pe una din
platformele online ce permit acest tip de actiuni. In acest sens, Organizatorul va comunica

Castigatorilor un link pentru workshop, acestia urmand sa participe prin aratarea la camera web a
buletinului pentru identificare. Daca vreunul dintre Castigatori nu va fi prezent online, nu va deschide
camera web in timpul workshop-ului sau va deranja in orice fel desfasurarea acestuia, va putea fi
exclus din intalnire de catre fotograful Sorin Onișor pierzand definitiv dreptul de a participa la
Workshop. Castigatorii nu au dreptul de a transmite altor persoane link-ul mentionat.
Vor avea sanse de castig in cadrul Concursului doar Participantii care indeplinesc toate conditiile de
participare prevazute in Regulament. In cazul in care, in urma verificarilor desfasurate de
Organizator, rezulta ca in procesul de participare nu a fost respectat acest regulament, Organizatorul
isi rezerva dreptul de a retrage Participantilor premiul obtinut prin incalcarea Regulamentului. Daca
din cauza setarilor de confidentialitate / Privacy ale Participantului sau din orice alte motive
comentariul, cu hashtag-urile mentionate la Pasul 2, nu este vizibil pentru Organizator sau pentru
alti Participanti, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu include Participantul aflat in aceasta
situatie in Concurs si/sau sa elimine fotografiile sale din competitie.
Prin inscrierea la Concurs (parcurgerea celor 2 pasi descrisi mai sus in Regulament), fiecare
Participant acordă Organizatorului, in baza prevederilor prezentului regulament, o licenţă
irevocabilă, exclusiva, internaţională, fără redevenţe, gratuită si nelimitata in timp de a publica,
republica, afişa, tipări şi utiliza fotografia sa în toate scopurile Organizatorului legate sau nu de acest
Concurs, inclusiv dar fără a se limita la afişarea pe site-urile web ale Organizatorului, conturile şi/sau
canalele Organizatorului de pe reţelele sociale şi orice alte site-uri web ale Organizatorului sau ale
reprezentanţilor/subcontractanţilor săi şi în materialele de marketing (inclusiv la expoziţii) legate
de acest concurs. De asemenea, fiecare Participant acordă Organizatorului şi
reprezentanţilor/subcontractanţilor săi dreptul de a modera, modifica sau elimina orice fotografie
dacă este considerată neadecvată, integral sau parţial, pentru a fi afişată pe site-ul web al Concursului
sau în orice materiale legate de Concurs. Participanţii la Concurs accepta, de asemenea, prin
prezentul document, să fie identificaţi/să li se atribuie calitatea de fotograf sau creator al fotografiei
care face obiectul participarii lor la Concurs.

6.2.

CRITERII PENTRU FOTOGRAFII

Fotografia înscrisă în concurs poate fi realizată cu telefonul sau aparatul de fotografiat și trebuie să
surprindă un colț de natură dintr-unul din parcurile:
o

Iulius Gardens din Iulius Town Timișoara
SAU

o

Iulius Parc din Iulius Mall Cluj-Napoca
SAU

o
6.3.
•
•

CERINŢE PRIVIND FOTOGRAFIA CU CARE SE PARTICIPA LA CONCURS
Fotografia trebuie să fie originală şi să fie fost realizată personal de Participant.
Fotografia nu trebuie să conţină:
o
o
o

o

6.4.

Parc Palas din Palas Iași.

Imagini cu persoane, care astfel pot fi recunoscute, identificate prin analizarea
fotografiei;
sigle şi nume de mărci, cu excepţia cazului în care Participantul obtine printrun acord scris o licenţă pentru ca siglele sau nume de mărci imortalizate să fie
utilizate şi publicate de Organizator;
scene care sunt ofensatoare, obscene, sexuale, depreciative, defăimătoare,
violente, abuzive, care hărţuiesc, sunt ameninţătoare, care pot aduce critici
legate de rasă, care sunt legate de religie, origine sau gen sau care se pot
reflecta negativ asupra numelui, reputaţiei sau clienţilor Organizatorului sau
ai oricărui partener sau care sunt nepotrivite ori ilegale pentru publicare în
alt mod;
orice aspect care poate încălca drepturile oricărui terţ sau care este de natura
a aduce atingere drepturilor acestuia, inclusiv proprietatea intelectuală,
drepturile morale, de imagine sau de confidenţialitate sau care poate face
referire la orice marcă terţă sau orice denumiri, sigle şi/sau mărci comerciale
terţe;

GARANȚII PRIVIND FOTOGRAFIA

Prin postarea fotografiilor participante la Concurs, Participantul declara Organizatorului si
garantează că:
Participantul este unicul autor al fotografiei;
Participantul este unicul deţinător al drepturilor de proprietate asupra
fotografiei;
o fotografia şi orice element care apare în fotografie nu încalcă niciun drept
(inclusiv drepturi de proprietate intelectuală, la imagine, morale sau de
confidenţialitate) ale niciunui terţ;
o prin realizarea fotografiilor nu au fost incalcate prevederile prezentului
Concurs sau a legilor aplicabile.
o
o

7. REGULAMENTUL OFICIAL SI MODIFICARILE LUI
Regulamentul de participare, precum si eventualele modificari survenite la acest Regulament, sunt
disponibile pe site-ul www.iuliusgardens.ro/concurs/.

8. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi participanţii la Concurs, acestea vor fi
soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile
implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente române.

9. DISPOZITII GENERALE
Parcurile centrelor comerciale Iulius participante la acest Concurs sunt cele din Cluj-Napoca, Iasi si
Timisoara.
Prin participarea la Concurs, Participantii declara ca sunt de acord să fie contactat(ă) de Organizator
în scopuri de administrare a Concursului sau în cazul în care Organizatorul doreşte să discute orice
altă utilizare a fotografiei postate pentru Concurs.
Toate materialele rezultate în urma Concursului devin proprietatea ATTRIUS DEVELOPMENTS S.R.L.
cu toate drepturile aferente (prelucrare, publicare, utilizare informaţii conţinute).
Regulamentul de participare este disponibil pe site-ul www.iuliusgardens.ro/concurs/.
La aceasta Concurs nu au voie să participe angajaţii S.C. ATTRIUS DEVELOPMENTS S.R.L., angajaţii
firmelor implicate în organizarea acestui Concurs, precum şi membrii familiilor acestora.
Participarea la această Concurs implică acceptarea prevederilor prezentului Regulament.

ATTRIUS DEVELOPMENTS S.R.L.

