
 

 

 

Vino să faci cumpărături si să te simți bine în Gold Plaza Baia Mare – singurul centru comercial din 
Nord Vest-ul Romaniei - iar noi te premiem cu 20 de sesiuni de shopping în valoare de 500 de euro fiecare 
şi sute de premii instant, care pot fi câştigate prin răzuirea porţiunii speciale de pe taloanele de loterie.  

Dacă ţi-am stârnit interesul, atunci asigură-te că în perioada 1 decembrie 2010, ora 08:00 AM – 30 
decembrie 2010, ora 10:00 PM, păstrezi bonurile de casă, în valoare cumulata de minim 100 LEI, de la orice 
magazin din incinta complexului comercial, extragi, completezi talonul de concurs şi îl depui în urnele 
special amenajate. În fiecare dimineaţă din perioada mai sus menţionată, la ora 09:45 AM, va avea loc câte 
o extragere prin care va fi desemnat câştigătorul sesiunii de shopping din ziua precedentă. 
  Numele câştigătorilor va fi afişat pe site-ul www.goldplaza-baiamare.ro în două zile de la data 
extragerii. Te simţi bine alături de prieteni în Gold Plaza Baia Mare şi câştigi unul dintre numeroasele premii 
puse în joc.  

 
Loteria Publicitară 

“Gold Plaza Baia Mare  -  De acum sărbătorim Crăciunul împreună!” 
 

REGULAMENT DE DESFĂŞURARE 
Al Loteriei Publicitare “De acum sărbătorim Crăciunul împreună!” 

 
Organizatorul şi durata Loteriei publicitare 
1.1. Organizator 
Organizator al evenimentului este SC Retail Development Invest 1 SRL, cu sediul social în loc. Baia Mare, str. 

Victoriei, nr. 73, România, cod unic de înregistrare RO 21542152 şi număr de ordine la Registrul Comerţului 

J24/593/2009. Campania promoţională urmăreşte recompensarea clienţilor care au efectuat cumpărături 
în Gold Plaza Baia Mare conform următorului regulament. 
1.2. Denumire. Durată. Locul desfăşurării  
Loteria Publicitară poartă denumirea “De acum sărbătorim Crăciunul împreună!” şi permite accesul la 
tragerea la sorţi în vederea câştigării de premii pe baza tuturor bonurilor de casă care cumulate au valoarea 
minimă de 100 LEI, aferente cumpărăturilor realizate în perioada 01 decembrie  2010, ora 08:00 AM – 20 
decembrie 2010, ora 10:00 PM, în orice locaţie din incinta centrului comercial Gold Plaza Baia Mare, în 
conformitate cu condiţiile şi dreptul de participare detaliate mai jos. Loteria Publicitară se desfăşoară în 
incinta Gold Plaza Baia Mare, situat în localitatea Baia Mare, str. Victoriei, nr. 73. Pentru fiecare bon de casă 
se va lua în considerare data calendaristică şi ora înscrisă pe acesta. Pentru înscrierea la loterie, valoarea 
cumulată a bonurilor de casă trebuie să fie de minim 100 LEI. 

 
Dreptul de participare 
La Loteria Publicitară “De acum sărbătorim Crăciunul împreună!” pot participa toate persoanele fizice, 
români sau străini, care au achiziţionat orice fel de produs sau produse în perioada 01 decembrie 2010, ora 
08:00 AM –  20 decembrie 2010, ora 10:00 PM (date limită pentru emiterea bonurilor de casă valabile) a 
căror valoare totală cumulate este de minim 100 LEI şi au completat corect talonul de participare.  
Fiecare prag de 100 de LEI atins dă dreptul la completarea unui nou talon de loterie!  

http://www.goldplaza-baiamare.ro/


 

 

Orice persoană poate participa cu mai multe Taloane la Loterie.  
Toate persoanele participante la loteria publicitară trebuie să accepte condiţiile prezentului regulament.  
Dovada cumpărăturilor făcute în Gold Plaza Baia Mare se face prin bonul de casă în original, emis de oricare 
din locaţiile amenajate în incinta complexului. La extragerea finală vor participa doar taloanele completate 
pe baza bonurilor de casă emise în perioada  01 decembrie 2010, ora 08:00 AM – 20 decembrie 2010, ora 
10:00 PM. Nu pot participa angajaţii societăţilor S.C. Retail Development Invest 1 SRL, S.C. EHL Real Estate 
România SRL, orice angajat al unei societăţi comerciale care dezvoltă activităţi în cadrul Gold Plaza Baia 
Mare în baza unei relaţii contractuale cu S.C. Retail Development Invest 1  SRL precum şi părinţii, copiii, 
fraţii/surorile, soţii sau soţiile acestora.  
 
Un participant are dreptul să câştige doar unul din marile premii. Dacă un participant câştigă mai mult de un 
mare premiu, biletul nu va fi validat şi va fi contactată persoana a cărei talon de participare valid a fost 
extras imediat după cel al câştigătorului. 
 
Nu vor participa la loteria publicitară o parte din bonurile de casă emise de către oricare dintre instituţiile 
bancare, financiar-bancare, casele de schimb valutar, societăţi cu domeniul de activitate 
asemănător/adiacent celor anterior menţionate, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Gold Plaza Baia 
Mare.În concret sunt excluse doar bonurile de casă emise pentru servicii precum: serviciu financiar bancar, 
schimb valutar, achitarea facturilor de utilităţi, servicii de telefonie mobilă, internet, toate celelalte bonuri 
de casă emise de către acestea dând dreptul la participare în cadrul Loteriei Publicitare. Pentru înlăturarea 
oricărei confuzii, organizatorul precizează împrejurarea potrivit căreia sunt excluse de la participarea la 
Loteria publicitară exclusiv bonurile de casă din categoria celor enumerate în mod limitativ mai sus, nu şi 
persoanele care au apelat la astfel de servicii, acestea din urmă având posibilitatea de a participa pe baza 
unor bonuri de casă emise de către oricare dintre celelalte magazine din cadrul Gold Plaza Baia Mare.  
 
Condiţiile şi modul de participare – premiile zilnice ale loteriei – 20 de sesiuni de shopping în valoare de 
500 de euro fiecare (ca echivalent în lei la cursul BNR din ultima zi a lunii noiembrie 2010) 
 
Taloanele de participare vor avea două secţiuni, fiecare localizată pe una dintre cele două feţe ale biletului. 
Prima secţiune va cuprinde o porţiune răzuibilă, unde va fi trecut premiul instant, şi va fi localizată pe o faţă 
a biletului, în vreme ce cea de-a doua secţiune va cuprinde un formular de înscriere în loterie, şi va fi 
localizată pe cealaltă faţă a biletului.  
 
Pentru fiecare prag al bonurilor de casă a caror valoarea totală cumulată este de minim 100 LEI emise de 
oricare magazin din incinta Gold Plaza Baia Mare, în perioada  01 decembrie 2010, ora 08:00 AM – 20 
decembrie 2010, ora 10:00 PM, participantul are dreptul la completarea talonului de participare la loteria 
publicitară. Aceste taloane pot fi obţinute, prin extragere, de la biroul de informații, care este amenajat în 
holul de la parter din cadrul Gold Plaza Baia Mare, care funcţionează între orele 10.00 AM -10.00 PM şi care 
va fi uşor de identificat în perioada 01 decembrie – 20 decembrie 2010. Direcționarea cumpărătorilor către 
standul mai sus descris va fi făcută prin intermediul unor proiecte speciale, gen stikere și panouri 
publicitare, care vor fi plasate pe culoarele Gold Plaza Baia Mare, respectiv în fața biroului de informații . 



 

 

 
La biroul de informații din incinta Gold Plaza Baia Mare vor fi amplasate două urne: una va fi dedicată 
extragerii taloanelor de loterie, iar cea de-a doua, pentru depunerea taloanelor completate. Urna aferentă 
extragerii zilnice va fi sigilată la sfârşitul fiecărei zile din promoţie şi desigilata la începutul fiecărei noi zile 
din perioada de desfăşurare a Loteriei Publicitare.  
 
Participanţii la  Loteria Publicitară, după ce vor prezenta bonurile personalului de la standul special 
amenajat, dacă aceste bonuri respectă criteriile loteriei, vor fi invitaţi: 

1. să extragă un talon de loterie 
2. să completeze acest talon de participare la loterie, securizat ulterior de către personalul de loterie 

prin aplicarea unei ştampile şi a unui timbru sec, având însemnele „Loteria Gold Plaza” 
3. să răzuiască secţiunea dedicată premiilor instant.  

 În cazul în care talonul este câştigător la această secţiune, câştigătorul va fi invitat să completeze 
un proces verbal de predare primire. Personalul de tombolă va efectua o copie după bonul în 
baza căruia a fost completat talonul câştigător şi după actul de identitate al câştigătorului. După 
îndeplinirea acestei proceduri, câştigătorului i se va înmâna premiul instant iar apoi va fi invitat 
să depună talonul de loterie în urna dedicată extragerii premiilor zilnice.  

 În cazul în care talonul este necâştigător la această secţiune, participantul va fi invitat să depună 
talonul, în vederea înscrierii pentru câştigarea unuia dintre premiile zilnice ale loteriei, în urna 
special amenajată.  

*răzuirea secţiunii aferente premiilor instant nu este permisă decât după completarea secţiunii de înscriere 
pentru câştigarea unuia dintre premiile mari.  
 
Pentru a participa la Loteria publicitară, taloanele trebuie să fie completate folosind un singur instrument de 
scris şi fără a prezenta ştersături. În cazul în care participantul sesizează că a completat incorect un talon, 
trebuie să solicite un alt talon, pe care îl va primi doar cu condiţia returnării celui completat greşit. În 
situaţia în care vor fi depistate mai multe taloane de participare pentru acelaşi bon de casă, acestea vor fi 
anulate şi eliminate din loteria publicitară.  
Participanţii au obligaţia de a înscrie, complet şi corect, toate informaţiile solicitate în talonul de participare 
şi să semneze talonul respectiv. În cazul minorilor, în numele acestora poate semna reprezentantul legal al 
acestora (părinte sau tutore).  
Lipsa acestor date conduce la anularea respectivului talon de participare şi eliminarea acestuia din loteria 
publicitară.  
În cazul existenţei unor neconcordanţe între datele înscrise pe talon şi cele din actele de identitate, un astfel 
de talon va fi anulat împreună cu dreptul de a ridica eventualul premiu obţinut.  
Lipsa elementelor de securizare, respectiv ştampila şi timbrul sec cu însemnele „Loteria Gold Plaza” 
conduce la anularea Talonului de participare.  
Participanţii au obligaţia de a păstra bonurile de casă (ale cărui numere vor fi înscrise obligatoriu pe talonul 
de participare la loteria publicitară) pe baza cărora au completat talonul de participare şi de a le preda în 
original organizatorului spre validare, în cazul în care este declarat câştigător. 
 



 

 

Condiţiile şi modul de participare – premiile instant ale loteriei 
Taloanele de participare vor avea două secţiuni, fiecare localizată pe una dintre cele două feţe ale talonului. 
Prima secţiune va cuprinde o porţiune răzuibilă, unde va fi trecut premiul instant, şi va fi localizată pe o faţă 
a talonului, în vreme ce cea de-a doua secţiune va cuprinde un formular de înscriere în loterie, şi va fi 
localizată pe cealaltă faţă a talonului. 
 
Ridicarea premiilor instant ale loteriei 
Fiecare talon va cuprinde un premiu instant. Persoanele vor putea ridica premiul înscris pe bilet de la biroul 
de informații din cadrul Gold Plaza Baia Mare în perioada 1 decembrie 2010, ora 10.00 AM – 20 decembrie, 
ora 10.00 PM. Acei care nu reuşesc să ridice premiile în perioada anterior menţionată, vor avea posibilitatea 
să le ridice şi după finalizarea loteriei, în perioada 21 decembrie  2010, ora 10.00 AM- 30 decembrie 2010, 
ora 10.00 PM de la Biroul de Informaţii din cadrul Gold Plaza Baia Mare, doar prezentând talonul de 
participare câştigător şi bonurile ale căror date sunt înscrise pe talon (aceste bonuri trebuie să fie emise de 
oricare dintre magazinele din incinta Gold Plaza Baia Mare, în perioada 1 decembrie, ora 08:00 AM – 20 
decembrie, ora 10:00 PM).  
De asemenea, bonurile de casă trebuie însoţite de prezentarea unui act de identitate valid, (buletin, carte 
de identitate sau paşaport) şi de completarea în dublu exemplar a unui proces verbal de predare-primire a 
premiului. Câştigarea unui premiu instant nu împiedică înscrierea la loterie, în baza acelorași bonuri de casă 
pe care s-a făcut recepţia premiului instant. 
 
Descrierea premiilor 
Loteria Publicitară “De acum sărbătorim Crăciunul împreună!” va oferi ca mari premii:  20 de sesiuni de 
shopping in valoare de 500 de euro fiecare (ca echivalent în lei la cursul BNR din ultima zi a lunii noiembrie 
2010) şi  premii instant, oferite de către magazinele din incinta Gold Plaza Baia Mare, a căror identificare şi 
valoare pot fi regăsite în tabelul de mai jos: 
 

Denumire 
Partener 

Premiu Buc 
Pret unitar 
Ron cu TVA 

Moneda 
Valoare        

Ron cu TVA 

Energic curea barbateasca 5 53 ron 265 

Energic tricou barbatesc 5 79 ron 395 

Steilmann vouchere de cumparaturi 10 30 ron 300 

Sfara Tours vouchere de cumparaturi 100 42.9 ron (10 Eu) 4290 

Justin's vouchere de cumparaturi 10 50 ron 500 

Vodafone huse t telefon mobil Robes 100 11 ron 1100 

Deichmann set intretinere incaltaminte 25 21 ron 525 

Deichmann breloc elefant 20 11 ron 220 

Takko 20% discount la fiecare plafon de 50 ron 100 10 ron 1000 

Orange cupon reducere orange store 100 20 ron 2000 

Kenvelo vouchere de cumparaturi 6 50 ron 300 



 

 

House of Art esarfa 300 9.9 ron 2970 

Cora Card cadou 20 30 ron 600 

Cora Card cadou 10 50 ron 500 

Cora Card cadou 10 100 ron 1000 

Cleopatra seturi de bijuterii 15 50 ron 750 

Valoarea totala a premiilor instant 14965 

 
 
Organizatorul nu îşi asumă răspunderea de a remedia viciile, de orice natură, pe care le-ar putea avea 
obiectele ce constituie premiile. 
Câştigătorii premiilor nu pot opta pentru primirea contravalorii premiilor în bani sau în alte obiecte şi nici nu 
pot solicita modificarea caracteristicilor tehnice ale produselor. 
Valoarea totală a premiilor este de: 60.715 LEI (TVA inclus).*valoarea premiilor în lei poate varia în funcţie 
de cursul BNR din ultima zi a lunii noiembrie 2010. 
 
Acordarea premiilor zilnice şi anunţarea câştigătorilor 
În fiecare dimineaţă, la ora 09:45 AM, se va efectua extragerea câştigătorului pentru ziua precedentă.  
Extragerea va avea loc la biroul de informații şi va fi publică, în prezenţa unei comisii formate din 
reprezentanţi ai companiei implicate, cu posibila participare a unui notar. Locul de desfăşurare va fi 
semnalizat în incinta Gold Plaza Baia Mare, prin mijloace publicitare specifice. Numele câştigătorilor va fi 
afişat pe site-ul www.goldplaza-baiamare.ro în termen de două zile de la data extragerii. 

 
Vor fi extrase în ordine câte 3 taloane, care vor fi introduse ulterior în câte o urnă transparentă. Din acest 
bol va fi extras un talon, iar în cazul în care talonul extras întruneşte condiţiile de validitate, fiecare posesor 
va fi considerat câştigător al marelui premiu zilnic – sesiunea de shopping în valoare de maxim 500 Euro – ca 
echivalent în lei la cursul BNR din ultima zi a lunii noiembrie 2010. Celelalte 2 taloane rămase în urna 
transparentă vor fi considerate, în ordinea extragerii, rezerve.  

 
Dacă, la verificarea finală, unul dintre câştigătorii desemnaţi iniţial nu îndeplineşte condiţiile pentru 
atribuirea premiului, talonul acestuia va fi anulat şi va fi contactată persoana a cărei talon de participare 
valid a fost extras imediat după cele ale câştigătorilor. În situaţia în care nu poate fi atribuit premiul nici de 
această dată, se va relua procedura pâna la epuizarea rezervelor.  

 
În situaţia în care nici unul dintre cele 3 taloane extrase nu va duce la acordarea unuia dintre premii, se va 
proceda la o nouă extragere în condiţiile prezentului regulament. Toate taloanele colectate în perioada 01 
decembrie – 20 decembrie 2010 vor fi păstrate de organizator timp de 60 de zile, în condiţii securizate. 
Taloanele incomplete, ilizibile sau cu ştersături precum şi cele care nu sunt originale (copii xerox, 
documente scanate sau refăcute la imprimantă) vor fi anulate. Câştigătorii vor fi anunţaţi prin telefon, prin 
curier sau prin poştă, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în următoarele 96 ore. Numele 
câştigătorilor va fi afişat pe site-ul www.goldplaza-baiamare.ro în termen de două zile de la data extragerii. 

http://www.goldplaza-baiamare.ro/
http://www.goldplaza-baiamare.ro/


 

 

 
Câştigătorii premiilor zilnice vor fi rugaţi să se programeze pentru efectuarea sesiunii de shopping, la 
numărul de telefon 0728 214 616, precum şi la adresa de mail info-goldplaza@ehl-ro.com . Sesiunile de 
shopping vor putea fi programate în fiecare zi lucrătoare din perioada 01.12.10-20.12.10, intre orele 10:00 
AM – 07:00 PM. Odată stabilită ziua în care se va desfăşura sesiunea de shopping, câştigătorii vor fi însoţiţi 
la cumpărături de către un reprezentant al Gold Plaza Baia Mare, care va avea asupra sa suma de bani 
câştigată. Împreună, vor merge în magazine, iar, după selectarea produselor dorite, reprezentantul Gold 
Plaza Baia Mare va efectua plata la casă şi va solicita emiterea unei facturi pe numele Retail Development 
Invest 1 SRL. După finalizarea sesiunii de shopping, câştigătorului i se va înmâna o copie dupa factura emisă 
către organizator, care urmează să se refactureze către el, fără nici o obligaţie de plată din partea sa. Aceste 
operaţiuni – predarea unei copii dupa factura iniţială precum şi a facturii emisă pe numele său, vor fi 
efectuate concomitent cu predarea bunurilor cumpărate de către câştigător şi completarea un proces verbal 
de predare – primire, care va atesta intrarea în posesia bunurilor cumpărate.  
 
Suma câștigată poate fi folosită strict pentru achiziționarea de produse și servicii comercializate de către 
magazinele din incinta Gold Plaza Baia Mare. Nu se acceptă ca premiul să fie utilizat pentru plată facturi, 
plată rată/rate la banca pentru orice tip de produs, sau alte produse și servicii furnizate de către companii 
care nu își desfașoară activitatea îin incinta Gold Plaza Baia Mare.  
 
Premiile se ridică în baza actului de identitate şi a bonurilor de casă în original (al căror numere sunt înscrise 
pe talonul de participare). Dacă câştigătorul nu se prezintă pentru ridicarea premiului până la această dată 
sau renunţă la premiu, acesta rămâne în proprietatea Retail Development Invest 1 SRL, urmând a fi utilizat 
în alte scopuri. Transferul dreptului de proprietate are loc în momentul semnării de către câştigătorii validaţi 
şi organizator a procesului-verbal de atribuire a premiului.  
 
Castigatorii premiilor instant vor putea să-și ridice premiile de la biroul de informații din Gold Plaza Baia 
Mare până la data de 30 decembrie 2010, de luni pana duminică între orele 10.00-22.00. 
Premiile se ridica în baza actului de identitate și a bonurilor de casă în original (ale caror numere sunt 
înscrise pe talonul de participare). 
Dacă câştigătorii nu se prezintă pentru ridicarea premiilor până la datele mai sus indicate sau renunţă la 
premiu, acestea rămân în proprietatea Retail Development Invest 1 SRL, urmând a fi utilizate în alte scopuri.  
Câştigătorii premiilor nu au posibilitatea primirii contravalorii în bani sau în alte obiecte a premiilor şi nici nu 
pot cere modificarea parametrilor premiilor.  
 
Participantii declarați câştigători la această Loterie publicitară îşi dau acordul necondiţionat ca numele, 
adresa, imaginea, fotografia şi materialele filmate cu el în calitate de câştigător să poată fi făcute publice şi 
utilizate de către organizator în materiale audio, foto şi video, pe orice format, în mod gratuit.  
Participanţii la această Loterie publicitară îşi dau acordul necondiţionat, prin completarea taloanelor de 
participare, de a primi din partea organizatorului prin SMS, email şi poştă informaţii legate de evenimentele 
şi promoţiile viitoare pe care acesta le va realiza. Acest acord poate fi revocat oricând după primirea 
primului mesaj publicitar, prin trimiterea unui email la adresa: info-goldplaza@ehl-ro.com 

mailto:info-goldplaza@ehl-ro.com


 

 

Organizatorul se obligă să facă publice numele câştigătorilor şi câştigurile acordate. 
 
Angajamente şi verificarea dreptului de participare 
Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru taloanele sau bonurile de casă deteriorate, pierdute sau 
nedepuse în termenul stabilit prin prezentul regulament. Deteriorarea, lipsa elementelor de securitate, 
pierderea etc. conduc automat şi necondiţionat la neacordarea premiului. 
 
Responsabilităţi 
Organizatorul campaniei nu va avea nici o răspundere derivând din şi nu va putea fi implicat în litigii legate 
de deţinerea sau proprietatea asupra bonurilor de casă participante. Litigiile privind dreptul de proprietate 
asupra taloanelor nu vor putea influenţa principiul conform căruia organizatorul campaniei va acorda 
premiul persoanei a cărei solicitare a fost prezentată în conformitate cu prevederile prezentului regulament. 
De asemenea, organizatorul nu îşi asumă nici un fel de obligaţie privind purtarea unei corespondenţe de 
orice fel cu participanţii. 
Eventualele litigii apărute între organizator şi participanţii la tombolă se vor rezolva pe cale amiabilă, sau în 
cazul în care aceasta soluţie nu  va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de către instanţele competente de la 
sediul organizatorului. 
 
Taxe 
Organizatorul se obligă să calculeze şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile sub formă de premii 
obţinute de către câştigători, în conformitate cu reglementările Codului Fiscal în vigoare, orice alte obligaţii 
de natură fiscală sau de altă natură în legătură cu aceste venituri fiind în sarcina exclusivă a câştigătorilor.  
 
Confidenţialitatea datelor 
Organizatorul se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor la prezenta loterie 
publicitară şi să nu le dezvăluie terţilor fără consimţământul scris al participanţilor, în conformitate cu 
prevederile legii 677/21.11.2001. Toate taloanele participante vor deveni proprietatea organizatorului, cu 
toate drepturile care decurg de aici. După expirarea termenului de 60 de zile prevăzut mai sus, toate 
taloanele de participare la loteria publicitară “De acum sărbătorim Crăciunul împreună!”  introduse în urne 
vor fi distruse. 
 
Intreruperea Loteriei Publicitare  
Loteria publicitară va putea fi întreruptă doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie unilaterală şi 
nemotivată a organizatorului. 
 
Regulamentul oficial 
Prezentul regulament de participare este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant la sediul firmei 
organizatoare precum şi pe Internet la adresa www.goldplaza-baiamare.ro  
 
ORGANIZATOR         Data 
SC Retail Development Invest 1 SRL      21.11.2010 

http://www.goldplaza-baiamare.ro/

