REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
„CASINO GRAND PRIX”

1. Organizatorul campaniei promotionale
1.1. Organizatorul campaniei promotionale “CASINO GRAND PRIX” este S.C. MEGABET
INTERNATIONAL S.R.L., cu sediu social in Bucuresti, Bd. Tudor Vladimirescu, Nr. 29A, AFI Tech
Park 1, Etaj 5, Biroul 60, Sector 5, Bucuresti, Cod Fiscal: 43341869, inregistrata la Oficiul Registrului
Comertului sub nr. J40/15667/17.11.2020, capital social de 1.000.000 Lei, avand licenta de
organizare jocuri de noroc L1213822W001268 emisa de Oficiul National pentru Jocuri de Noroc
pentru domeniul www.gameworld.ro.
1.2. Campania promotionala se va desfasura conform prezentului regulament (“Regulament”) care este
obligatoriu pentru toti participantii.
1.3. Participarea la aceasta campanie promotionala implica cunoasterea si acceptarea integrala,
expresa si neechivoca a prezentului Regulament. Participantii se obliga sa respecte, sa se informeze
asupra tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului regulament.

2. Temeiul legal
2.1. Campania promotionala „CASINO GRAND PRIX” se desfasoara in conformitate cu prevederile O.G.
99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, modificata si completata prin
OUG 43/2010, aprobata prin Legea 650/2002, coroborata cu prevederile art. 13 din OUG 92/2014
care prevede modificarile aduse art. 11 lit. c din OUG 77/2009 privind organizarea si exploatarea
jocurilor de noroc, aprobata prin Legea 246/2010.

3. Durata campaniei promotionale şi aria de desfăşurare
3.1. Campania promotionala „CASINO GRAND PRIX” va începe la 4 Octombrie 2021 si se va incheia la
30 Iunie 2022.
3.2. Emiterea tichetelor de participare in format fizic si extragerile tichetelor castigatoare se desfasoara
in incinta salii de jocuri Game World din Complexul Bucureşti Mall, Calea Vitan 55 – 59, sector 3,
Bucuresti. Acordarea premiilor se face pe site-ul www.gameworld.ro

4. Drept de participare
4.1. Pot lua parte la această campanie promotionala toate persoanele fizice care sunt utilizatori validati
ai site-ului www.gameworld.ro.
4.2. Nu au dreptul de participare la această campanie promotionala actualii si fostii angajaţi in ultimii
doi ani ai Megabet International SRL, Game World Romania SRL si Game World Invest SRL si
Westgate Romania SRL precum şi rudele până la gradul doi inclusiv ale acestora.
4.3. Nu au dreptul de participare la aceasta campanie promotionala persoanele cu varsta mai mica de
18 (optsprezece) ani.

4.4. Isi pierd dreptul de participare la aceasta campanie promotionala utilizatorii site-ului
www.gameworld.ro ale caror conturi sunt suspendate sau inchise pe durata campaniei
promotionale.

5. Mecanismul de participare la campania promotionala
5.1. La campania promotionala „CASINO GRAND PRIX” participa tichetele acumulate de participanti pe
durata campaniei promotionale
5.2. Participantii vor primi gratuit cate 1 (unu) tichet gratuit de culoare albastra la fiecare 500
(cincisute) Lei turnover rulat (pariuri cumulate) la slot machines pe www.gameworld.ro cu pariuri
mai mari sau egale cu 1 (unu) Leu / spin.
5.3. Tichetele vor fi inseriate si numerotate.
5.3. In incinta salii de jocuri Game World Bucuresti Mall va fi instalata o cutie in care vor fi introduse
tichetele participante la campania promotionala „CASINO GRAND PRIX” . Emiterea si introducerea
tichetelor in cutie se va face automat, sistemul fiind permanent supravegheat video. Procesul va fi
vizibil non-stop pe www.gameworld.ro.
5.4. Tichetele vor participa la toate editiile campaniei promotionalre „CASINO GRAND PRIX” , ulterioare
momentului in care au fost introduse in cutia promotiei.
5.5. Campania promotionala „CASINO GRAND PRIX” va avea 35 (treizecisicinci) de editii, organizate in
fiecare zi de joi, dintre care 27 (douazecisisapte) de editii standard, o editie de Craciun si 7 (sapte)
de editii speciale.
5.6. Calendarul editiilor campaniei promotionale „CASINO GRAND PRIX” este urmatoarul:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ediția Standard 1
Editia Standard 2
Editia Standard 3
Editia Standard 4
Editia Standard 5
Editia Standard 6
Editia Standard 7
Editie Craciun
Editia Speciala 1
Editia Standard 8
Editia Standard 9
Editia Standard 10
Editia Speciala 2
Editia Standard 11
Editia Standard 12
Editia Standard 13
Editia Speciala 3
Editia Standard 14
Editia Standard 15
Editia Standard 16
Editia Speciala 4
Editia Standard 17

Joi
Joi
Joi
Joi
Joi
Joi
Joi
Joi
Joi
Joi
Joi
Joi
Joi
Joi
Joi
Joi
Joi
Joi
Joi
Joi
Joi
Joi

4 noiembrie 2021
11 noiembrie 2021
18 noiembrie 2021
25 noiembrie 2021
2 decembrie 2021
9 decembrie 2021
16 decembrie 2021
23 decembrie 2021
30 decembrie 2021
6 ianuarie 2022
13 ianuarie 2022
20 ianuarie 2022
27 ianuarie 2022
3 februarie 2022
10 februarie 2022
17 februarie 2022
24 februarie 2022
3 martie 2022
10 martie 2022
17 martie 2022
24 martie 2022
31 martie 2022

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Editia Standard 18
Editia Standard 19
Editia Standard 20
Editia Speciala 5
Editia Standard 21
Editia Standard 22
Editia Standard 23
Editia Speciala 6
Editia Standard 24
Editia Standard 25
Editia Standard 26
Editia Standard 27
Editia Speciala 7

Joi
Joi
Joi
Joi
Joi
Joi
Joi
Joi
Joi
Joi
Joi
Joi
Joi

7 aprilie 2022
14 aprilie 2022
21 aprilie 2022
28 aprilie 2022
5 mai 2022
12 mai 2022
19 mai 2022
26 mai 2022
2 iunie 2022
9 iunie 2022
16 iunie 2022
23 iunie 2022
30 iunie 2022

5.7. La fiecare editie standard se acorda in mod aleator 37 (treizecisisapte) de premii:
•

1 (unu) premiu in valoare de 5.000 (cincimii) Lei

•

6 (sase) premii in valoare de cate 1.000 (unamie) Lei fiecare

•

30 (treizeci) premii de cate 100 (unasuta) rotiri gratuite cu pariu de 1 (unu) Leu

5.8. La editia de Craciun se acorda in mod aleator 37 (treizecisisapte) de premii:
•

1 (unu) premiu in valoare de 10.000 (zecemii) Lei

•

6 (sase) premii in valoare de cate 2.000 (douamii) Lei fiecare

•

30 (treizeci) premii de cate 200 (douasute) rotiri gratuite cu pariu de 1 (unu) Leu

5.9. La fiecare editie speciala se acorda in mod aleator 37 (treizecisisapte) de premii:
•

1 (unu) Premiu Special, la alegerea castigatorului, dintre 2 optiuni:
o Optiunea nr. 1:

un premiu in bani, in valoare de 85.000 (optzecisicincimii) Lei

o Optiunea nr. 2:

o masina Seat Cupra

•

6 (sase) premii in valoare de cate 1.000 (unamie) Lei fiecare

•

30 (treizeci) premii de cate 100 (unasuta) rotiri gratuite cu pariu de 1 (unu) Leu / spin

5.10.
Premiile in bani aferente editiilor standard se ofera sub forma de „Bonus Casino” in contul
de joc al castigatorului, cu conditie de rulaj 1x.
5.11.
Premiile constand in „Rotiri Gratuite” se ofera la jocul „Shining Crown” cu urmatoarele
mentiuni:
•

Miza de 1 Leu / spin

•

Valoarea maxima ce poate fi castigata si retrasa din rundele gratuite este de 500 de Lei. Sumele
care depasesc aceasta valoare vor fi corectate manual de catre Organizator in contul
jucatorului la momentul retragerii.

•

Rundele Gratuite sunt active 3 zile de la data alocarii. Neindeplinirea conditiilor de rulaj in
aceasta perioada duce atat la anularea bonusului, cat si a castigurilor de orice fel obtinute in
aceasta perioada.

5.12.
La fiecare editie castigatorii celor 37 (treizecisisapte) de premii se stabilesc in mod aleator
prin metoda extragerii de tichete din cutia promotiei urmata de metoda „Spinului Norocos” astfel:
5.12..1. Se alcatuieste lista participantilor care au acumulat tichete si se ordoneaza in functie
de numarul de tichete acumulate pana la ziua de joc anterioara datei editiei respective,
inclusiv, in ordine descrescatoare
5.12..2. Se selecteaza din aceasta lista primii 7 (sapte) participanti, in ordinea descrescatoare
a numerelor de e acumulate
5.12..3. Se verifica daca participantul plasat pe pozitia 1 in ordinea descrescatoare a
numerelor de tichete acumulate si-a dat acceptul explicit si formal pentru a primi
comunicari din partea Organizatorului prin apel telefonic
5.12..4. Daca participantul plasat pe pozitia 1 in ordinea descrescatoare a numerelor de
tichete acumulate si-a dat acceptul explicit si formal pentru a primi comunicari din partea
Organizatorului prin apel telefonic atunci atunci acesta va fi apelat pe numarul de telefon
pentru care si-a data acceptul
5.12..5. Daca participantul plasat pe pozitia 1 in ordinea descrescatoare a numerelor de
tichete acumulate raspunde la apelul telefonic din partea Organizatorului el va alege unul
dintre cele 37 de numere de pe roata de ruleta. Numele participantul plasat pe pozitia 1
in ordinea descrescatoare a numerelor de tichete va fi notat de catre organizator si va fi
marcat pe panoul special amenajat in in dreptul numarului ales.
5.12..6. Daca participantul plasat pe pozitia 1 in ordinea descrescatoare a numerelor de
tichete acumulate nu raspunde la apelul telefonic din partea Organizatoului el pierde
sansa de a alege acum unul dintre cele 37 de numere de pe roata de ruleta.
5.12..7. Daca participantul plasat pe pozitia 1 in ordinea descrescatoare a numerelor de
tichete acumulate nu si-a dat acceptul explicit si formal pentru a primi comunicari din
partea Organizatorului prin apel telefonic se trece la participantul plasat pe pozitia 2 in
ordinea descrescatoare a numerelor de tichete acumulate
5.12..8. Se verifica daca participantul plasat pe pozitia 2 in ordinea descrescatoare a
numerelor de tichete acumulate si-a dat acceptul explicit si formal pentru a primi
comunicari din partea Organizatorului prin apel telefonic
5.12..9. Daca participantul plasat pe pozitia 2 in ordinea descrescatoare a numerelor de
tichete acumulate si-a dat acceptul explicit si formal pentru a primi comunicari din partea
Organizatorului prin apel telefonic atunci atunci acesta va fi apelat pe numarul de telefon
pentru care si-a data acceptul, pentru confirmarea participarii la extragere
5.12..10. Daca participantul plasat pe pozitia 2 in ordinea descrescatoare a numerelor de
tichete acumulate raspunde la apelul telefonic din partea Organizatorului el va alege unul
dintre numerele ramase nealese de pe roata de ruleta. Numele participantul plasat pe
pozitia 2 in ordinea descrescatoare a numerelor de tichete va fi notat de catre organizatori
si va fi marcat pe panoul special amenajat , in dreptul numarului ales.

5.12..11. Daca participantul plasat pe pozitia 2 in ordinea descrescatoare a numerelor de
tichete acumulate nu raspunde la apelul telefonic din partea Organizatoului el pierde
sansa de a alege acum unul dintre numerele de pe roata de ruleta.
5.12..12. Daca participantul plasat pe pozitia 2 in ordinea descrescatoare a numerelor de
tichete acumulate nu si-a dat acceptul explicit si formal pentru a primi comunicari din
partea Organizatorului prin apel telefonic se trece la participantul plasat pe pozitia 3 in
ordinea descrescatoare a numerelor de tichete acumulate
5.12..13. Se repeta secventa de actiuni descrisa la paragrafele 5.7..8. – 5.7..12. cu primii 7
(sapte) participanti din lista participantilor care au acumulat tichete pana la ziua de joc
anterioara data editiei speciale respective, inclusiv, ordonata descrescator in functie de
numarul de tichete acumulate.
5.12..14. Dupa ce toti participantii aflati pe lista primilor 7 (sapte) participanti, in ordinea
descrescatoare a numerelor de tichete acumulate, care si-a dat acceptul explicit si formal
pentru a primi comunicari din partea Organizatorului prin apel telefonic, care au raspuns
la apelurile telefonice si si-au ales numere de pe roata de ruleta se extrage inca un tichet
din cutia promotiei
5.12..15. Se verifica daca tichetul extras este valid, daca titularul tichetului extras si-a dat
acceptul explicit si formal pentru a primi comunicari din partea Organizatorului prin apel
telefonic si daca titularul tichetului extras a facut cel putin o depunere in valoare de minim
100 (unasuta) Lei in contul sau pe www.gameworld.ro in perioada celor 30 de zile
anterioare datei editiei respective.
5.12..16. Daca titularul tichetului extras nu a facut cel putin o depunere in valoare de minim
100 (unasuta) Lei in contul sau pe www.gameworld.ro in perioada celor 30 de zile
anterioare datei editiei respective atunci tichetul extras se anuleaza si extragerea se
repeta.
5.12..17. Daca titularul tichetului extras nu si-a dat acceptul explicit si formal pentru a primi
comunicari din partea Organizatorului prin apel telefonic atunci tichetul extras se
anuleaza si extragerea se repeta
5.12..18. Daca titularul tichetului extras si-a dat acceptul explicit si formal pentru a primi
comunicari din partea Organizatorului prin apel telefonic atunci acesta va fi apelat pe
numarul de telefon pentru care si-a data acceptul, pentru confirmarea participarii la
extragere
5.12..19. Daca titularul tichetului extras raspunde la apelul telefonic prin care i se solicita
confirmarea, atunci tichetul extras se considera valid iar titularul tichetului extras va
furniza informatiile necesare pentru confirmarea participarii
5.12..20. Daca titularul tichetului extras nu raspunde la apelul telefonic sau intra anuntul de la
mesageria vocala atunci tichetul extras se anuleaza si extragerea se repeta
5.12..21. Daca tichetul extras este valid si daca titularul tichetului extras raspunde la apelul
telefonic atunci titularul tichetului extras va alege unul dintre numerele ramase nealese
de pe roata de ruleta. Numele titularului tichetului extras va fi notat de catre organizatori
si va fi marcat pe panoul special amenajat in dreptul numarului ales.

5.12..22. Se repeta secventa de la subpunctele 5.7..14 – 5.7..21 pana cand toate cele 37 de
numere de pe roata de ruleta au fost alese de catre titularii tichetelor extrase din cutia
promotiei
5.12..23. Fiecare numar de pe roata de ruleta poate fi ales o singura data; astfel, pe panoul de
concurs in dreptul fiecarui numar va fi inscris numele unui singur participant.
5.12..24. Un participant nu poate concura cu mai mult de 3 (trei) numere de pe roata de ruleta.
Daca unul dintre tichetele extrase din cutia promotiei apartine unui participant care si-a
ales deja 3 numere de pe roata de ruleta la editia respectiva atunci acest tichet va fi anulat
si extragerea se va repeta.
5.12..25. Dupa ce toate cele 37 de numere de pe roata de ruleta au fost alese de catre titularii
tichetelor extrase din cutia promotiei si dupa ce numele participantilor au fost inscrise pe
panoul de concurs in dreptul numerelor alese, se va anunta si se va organiza „Spinul
Norocos”, la o ruleta din incinta Game World Bucuresti Mall.
5.12..26. Numarul iesit castigator la spinul anuntat ca „Spinul Norocos” stabileste castigatorii
si valoarea premiilor castigate astfel:
5.12..26.1.
•

Participantul care a ales numarul iesit castigator la „Spinul Norocos” va primi
premiul in valoare de 5.000 Lei
Fiecare dintre participantii care au ales urmatoarele 3 (trei) numere plasate pe
roata de ruleta la stanga numarului iesit castigator la „Spinul Norocos” va primi
cate 1 premiu in valoare de 1.000 (unamie) Lei.
Fiecare dintre participantii care au ales urmatoarele 3 (trei) numere plasate pe
roata de ruleta la dreapta numarului iesit castigator la „Spinul Norocos” va primi
cate 1 premiu in valoare de 1.000 (unamie) Lei.

•

•

•

Toti participantii care si-au ales numere in afara secventei de 7 numere formata
din numarul iesit castigator la „Spinul Norocos” si cei 3 vecini la stanga si 3
vecini la dreapta, vor primi cate 100 (unasuta) rotiri gratuite cu pariu de 1 (unu)
Leu pentru fiecare numar cu care au particat pe roata de ruleta

5.12..26.2.
•
o
o
•

•

•

La editiile standard:

La editiile speciale:
Participantul care a ales numarul iesit castigator la „Spinul Norocos” va primi
Marele Premiu. Acesta are dreptul sa alega una dintre urmatoarele 2 optiuni:
Optiunea nr. 1: un premiu in bani, in valoare de 85.000
(optzecisicincimii) Lei
Optiunea nr. 2: o masina Seat Cupra.
Fiecare dintre participantii care au ales urmatoarele 3 (trei) numere plasate pe
roata de ruleta la stanga numarului iesit castigator la „Spinul Norocos” va primi
cate 1 premiu in valoare de 1.000 (unamie) Lei.
Fiecare dintre participantii care au ales urmatoarele 3 (trei) numere plasate pe
roata de ruleta la dreapta numarului iesit castigator la „Spinul Norocos” va primi
cate 1 premiu in valoare de 1.000 (unamie) Lei.
Toti participantii care si-au ales numere in afara secventei de 7 numere formata
din numarul iesit castigator la „Spinul Norocos” si cei 3 vecini la stanga si 3

vecini la dreapta, vor primi cate 100 (unasuta) rotiri gratuite cu pariu de 1 (unu)
Leu pentru fiecare numar cu care au particat pe roata de ruleta
5.12..27. Ordinea numerelor de pe roata de ruleta este urmatoarea:

5.12..28. Extragerea unui tichet este urmată de validarea acestuia. În cazul în care un tichet
extras nu este validat, adica nu îndeplineşte condiţiile impuse de prezentul Regulament,
se va repeta extragerea până la extragerea unui tichet care să îndeplinească condiţiile de
validitate ale prezentei campanii promotionale.
5.12..29. Pentru ca un tichet extras să fie considerat valid, trebuie sa
concomitent următoarele condiţii:
5.12..29.1.

îndeplineasca

să conţină următoarele informaţii scrise:

5.12..29.2. numele si perioada de desfasurare a campaniei promotionale, data si ora la
care a fost emis tichetul, nume utilizator anonimizat si numar unic de identificare
utilizator pe site-ul www.gameworld.ro, seria tichetului
5.12..29.3. participantul să îndeplinească condiţiile pentru dreptul de participare
prevazute la Art. 4 din prezentul regulament.
5.12..30. In cazul in care castigatorul Marelui Premiului de la o editie speciala alege sa
primeasca masina Seat Cupra, inmanarea acestui premiu se va face intr-un interval de
maxim 30 de zile lucratoare de la data editiei la care a fost castigat.
5.12..31. In cazul in care castigatorul Marelui Premiului de la o editie speciala alege sa
primeasca premiul in bani, inmanarea acestui premiu se va face intr-un interval de maxim
3 zile lucratoare de la data editiei la care a fost castigat.
5.12..32. Premiile in bani in valoare de 1.000 Lei vor fi acordate in ziua urmatoare editiei
respective
5.12..33. Rotirile gratuite vor fi acordate in ziua urmatoare editiei respective
5.12..34. Orice incercare de falsificare a tichetelor va fi pedepsita conform legislatiei in vigoare.
5.12..35. Dupa incheierea campaniei promotionalre „CASINO GRAND PRIX” toate tichetele
emise in cadrul acestei campanii vor fi distruse.

6. Contestatia
6.1. Orice participant la aceasta campanie promotionala care doreste sa faca o contestatie in legatura
cu desemnarea castigatorilor si stabilirea premiilor va trebui sa o trimita in scris in atentia
conducerii S.C. MEGABET INTERNATIONAL S.R.L. in maxim 2 (doua) ore de la momentul extragerii.
Orice alta forma de protest isi pierde valabilitatea dupa scurgerea perioadei de contestatie.

Conducerea se obliga sa aduca lamuriri contestatarului in maxim 72 (saptezecisidoua) ore de la
depunerea contestatiei.

7. Taxe
7.1. Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile
obţinute de către câştigătorul participant în conformitate cu legile in vigoare.

8. Regulamentul campaniei promotionalre
8.1. Regulamentul oficial al campaniei promotionalre „CASINO GRAND PRIX” este disponibil pe
intreaga durata de desfasurare a acestei campanii promotionalre, pe site-ul www.gameworld.ro si
la sediul Organizatorului.
8.2. Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul de desfasurare a
campaniei promotionalre „CASINO GRAND PRIX” cu conditia instiintarii prealabile a participantilor
cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari
aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi aduse la cunostinta
participantilor in timp util.
8.3. Organizarea campaniei promotionalre „CASINO GRAND PRIX” poate fi mediatizata online si offline, in scopul informarii publicului, prin actiuni de marketing organizate cu respectarea
prevederilor legale.

9. Prelucrarea datelor personale
9.1. Prin inscrierea si participarea la campaniei promotionalre „CASINO GRAND PRIX”, participantii
declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor
personale sa intre in baza de date a Organizatorului, sa fie prelucrate si utilizate de acestia in
scopuri precum: inmanarea premiilor castigatorilor, inregistrarea si validarea castigatorilor
campaniei promotionalre „CASINO GRAND PRIX”, realizarea de rapoarte statistice cu privire la
consumatori, activitati de marketing direct precum informarea persoanelor incluse in baza de date
a Organizatorilor 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 Organizatori,
trimiterea catre participant de diverse materiale promotionalre, informative si/sau obiecte
promotionale in conformitate cu prevederile legale in domeniul GDPR. Organizatorul se obliga ca
datele personale sa nu fie difuzate catre terti.
9.2. Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor
personale ale Participantilor stocate pe durata campaniei si ulterior acesteia. Ca atare,
Organizatoriul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la
campania promotionala „CASINO GRAND PRIX” si sa le utilizeze conform legislatiei in vigoare.
9.3. Participantii la campania promotionala „CASINO GRAND PRIX” , in calitate de persoane vizate, au,
conform Legii nr. 677/2001, urmatoarele drepturi:
a) dreptul la informare (art. 12);
b) dreptul de acces la date (art. 13);

c) dreptul de interventie asupra datelor (art. 14);
d) dreptul de opozitie (art.15);
e) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17);
f) dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).
9.4. Organizatorul se obliga ca la prima comunicare in scris pe care o vor avea cu persoanele din baza
de date astfel creata, sa aduca acestora la cunostinta drepturile conform Legii 677/2001.

10.

INCETAREA CAMPANIEI PROMOTIONALRE „CASINO GRAND PRIX”. FORTA MAJORA

10.1.
Campania promotionala poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul
producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii
Organizatorului, din diverse motive independente de vointa lor, de a asigura desfasurarea in bune
conditii a campaniei promotionalre.
10.2.
Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de
catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa lui
si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate
prin Regulament.
10.3.
Incetarea campaniei promotionalre „CASINO GRAND PRIX” inainte de termen se va lua
printr-o decizie a organizatorului care va fi anuntata participantilor cu minim 5 zile inainte de
incetare.

11.

Litigii

11.1.
Eventualele litigii aparute intre Organizatori si Praticipanti cu privire la orice aspect legat de
desfasurarea campaniei promotionalre „CASINO GRAND PRIX” 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.

12.

Responsabilitate sociala si Joc Responsabil

12.1.

Organizatorul respecta, sustine si promoveaza participarea responsabila la jocurile de noroc.

12.2.
Organizatorul sustine si promoveaza programul „Joc Responsabil” disponibil gratuit tuturor
participantilor prin patforma online jocresponsabil.ro si Telverde 0800800099.

13.

Alte clauze

13.1.
Deciziile organizatorului privind campaniei promotionalre „CASINO GRAND PRIX” sunt
finale si aplicabile tuturor Participantilor.
13.2.
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 campaniei promotionalre „CASINO GRAND PRIX”.

Tehnoredactat la CONFIDES - Societate Profesionala Notariala, Cu sediul in Municipiul
Bucuresti, Sector 3, Strada Franceza 2-4, etajul 2, intr-un singur exemplar original care se pastreaza in
arhiva biroului notarial.
S-au intocmit trei duplicate din care unul pentru arhiva biroului notarial si doua pentru parte.
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