REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
„Abonează-te la newsletter şi câştigă o invitaţie dublă la spectacolul de teatru în engleză”
1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI „Abonează-te la newsletter şi câştigă o invitaţie dublă la
spectacolul de teatru în engleză” este S Theatre Acting Club SRL-D având punct de lucru în Bucureşti,
Strada Paris nr. 45, demisol, CUI 32823609, RECOM J51/61/2014, reprezentată prin Evelina Smîntînă
în calitate de Director General, denumită în continuare T.A.C. sau Organizatorul.
2. DURATA CONCURSULUI
Această campanie se desfăşorară în perioada 08 noiembrie 2016 – 01 decembrie 2016, perioada de
desfăşurare a campaniei putând fi modificată de către Organizator în cazul unor situaţii excepţionale.
Orice modificare va fi adusă la cunoştinţa participanţilor pe site-ul T.A.C. (www.teatruinengleza.ro)
sau pe pagina de Facebook T.A.C. (www.facebook.com/teatruinengleza).
3. LOCUL DE DESFĂŞURARE AL CAMPANIEI
Campania este organizată şi se desfăşoară exclusiv în Bucureşti – Ilfov.
4. DREPTUL DE PARTICIPARE LA CAMPANIE
Campania este adresată exclusiv persoanelor fizice care sunt părinţii sau tutorii legali ai copiilor cu
vârsta cuprinsă între 8 şi 14 ani, domiciliate în Bucureşti sau Ilfov.
Participanţii la această campanie acceptă implicit ca datele furnizate la completarea formularului de
abonare să fie folosite de Organizator în scopuri promoţionale şi de informare cu privire la serviciile
marca T.A.C..
5. REGULAMENTUL CAMPANIEI
Regulamentul campaniei „Abonează-te la newsletter şi câştigă o invitaţie dublă la spectacolul de
teatru în engleză” este disponibil pe www.teatruinengleza.ro şi poate fi furnizat în mod gratuit şi
exclusiv oricărui solicitant.
Programul de tragerea la sorţi şi validarea câştigătorilor este exclusiv dreptul Organizatorului. Nu sunt
acceptate mai multe adrese de mail ale aceluiaşi participant la campanie. Dacă după abonarea la
newsletter, participantul se dezabonează în timpul campaniei, datele furnizate anterior nu vor fi luate
în considerare. Furnizarea incompletă sau greşită a datelor din formularul de abonare la newsletter
nu atrage răspunderea Organizatorului.
Participarea la campanie presupune acceptarea implicită a prevederilor prezentului Regulament de
Campanie.
6. AFIŞAREA REZULTATELOR
Organizatorul va afişa rezultatele pe 1 decembrie, ora 16.00 pe pagina oficială de Facebook a Theatre
Acting Club şi pe site-ul campaniei. Câştigătorii vor primi un mail de confirmare din partea
Organizatorului. Dacă în decurs de 24h de la trimiterea mailului, există câştigători care nu răspund
confirmării, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a retrage invitaţiile şi a efectua o nouă extragere.
7. DESCRIEREA PREMIILOR CAMPANIEI
Premiile sunt reprezentate de 5 invitaţii duble la spectacolul de teatru în engleză marca T.A.C.
organizat cu ocazia încheierii primului modul al cursurilor de teatru în engleză pentru copii, fiecare
câştigător beneficiind de o invitaţie dublă. Invitaţiile nu sunt transmisibile, decât cu informarea în
prealabil a Organizatorului.

Spectacolul T.A.C. are caracter privat şi exclusiv, fără taxă de participare sau scop comercial. Data
spectacolului va fi comunicată Câştigătorilor, de către Organizator, pe mailul cu care s-au abonat la
newsletter în cadrul desfăşurării campaniei.
Participarea la spectacol se va realiza în baza invitaţiilor primite pe mail, în formă printată.
8. REGULI
Interpretarea şi implementarea Regulamentului vor fi în totalitate la latitudinea Organizatorului.
Decizia Organizatorului va fi finală şi irevocabilă şi nu va putea fi contestată în nicio formă de
participanţi.
Organizatorul îşi rezervă dreptul să schimbe, să modifice sau să adauge noi reguli în acest Regulament,
din orice motiv şi oricând în timp, pe parcursul desfăşurării concursului sau în orice alt moment,
varianta actualizată a Regulamentului fiind disponibilă pe site-ul www.teatruinengleza.ro, precum şi
anularea campaniei din motive independente de Organizator.
9. CONFIDENŢIALITATEA DATELOR FURNIZATE
Organizatorul se obligă să păstreze confidenţiale şi să nu înstraineze unei alte terţe datele furnizate
de participanţi în cadrul prezentei campanii, precum şi în afara campaniilor.
10. ÎNCETAREA CAMPANIEI
Prezenta campanie încetează de drept la termenul anunţat oficial de către Organizator sau în urma
apariţiei unei situaţii neprevăzute de către Organizator, forţă majoră.
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