REGULAMENTUL CAMPANIEI “OCEAN FISH UITE CINE GATESTE ALTA MANCARE DE PESTE”
ART. 1 ORGANIZATORII
1.1. Organizatorii Campaniei „OCEAN FISH UITE CINE GATESTE ALTA MANCARE DE PESTE”
(denumita in cele ce urmeaza "Campania") sunt: SC OCEAN FISH S.R.L. cu sediul în Comuna Afumati
DN2, km 14, nr. 72, cod 077010, judetul Ilfov, Romania inregistrata la ONRC sub numarul J23/450/2002,
Cod Unic de Inregistrare Fiscala RO 10716873, reprezentata de Adrian Nitica in calitate de Director
General si agentia SC BRANDVISION MEDIA S.R.L. cu sediul social in Bucuresti, str. Poet Panait
Cerna, nr. 1, Bl. M52, Sc.1, Ap. 21, Sector 3, inmatriculata la Registrul Comertului sub numarul
J40/6434/2006, Cod Unic de Inregistrare RO18594399, reprezentata prin Razvan Nica in calitate de
Reprezentant, denumite in cele ce urmeaza „Organizatorii”.
1.2. Decizia de derulare a acestei Campanii conform regulilor din prezentul regulament este finala si
obligatorie pentru toti participantii. Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul
Regulament Oficial (denumit in continuare „Regulament Oficial”), in orice moment al campaniei, prin
intocmirea unui act aditional.
ART. 2 DURATA SI ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
2.1. Campania “OCEAN FISH UITE CINE GATESTE ALTA MANCARE DE PESTE”, organizata si
desfasurata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial pe pagina alocata Ocean Fish
(denumita Ocean Fish) pe domeniul Facebook, va incepe la data de 22 Decembrie 2012 (orele
00:00:00) si se va incheia la data de 16 Februarie 2013 (orele 00:00:00).
2.2. In situatia in care Organizatorii decid sa scurteze / sa prelungeasca aceasta Campanie, acest fapt va
fi adus la cunostinta publica, prin postarea actului / actelor aditionale regulamentului in acelasi loc unde
se afla postat regulamentul.
2.3. Toate premiile acordate in cadrul acestei Campanii trebuie sa fie revendicate in conformitate cu
prevederile prezentului Regulament Oficial, in caz contrar acestea nu mai sunt datorate de catre
Organizatori.
ART. 3 DREPTUL DE PARTICIPARE LA CAMPANIE
3.1. Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice, care au implinit varsta de 14 ani pana la data de
11 Decembrie 2012 (inclusiv), cetateni romani, cu domiciliul stabil/resedinta in Romania si care accepta
termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial (denumite in continuare „Participanti”).
3.2. Participantii trebuie sa detina propria lor pagina pe domeniul de Facebook, in cazul in care nu detin
asa ceva, mai intai trebuie sa isi creeze aceasta pagina. Pagina Ocean Fish nu poate fi accesata din afara
domeniului Facebook.
3.3. Participantii trebuie sa respecte regulile de utilizare ale retelei sociale Facebook, disponibile pe site-ul
Facebook.
3.4. Nu pot participa la aceasta Campanie angajatii companiilor organizatoare precum si ai altor companii
implicate in desfasurarea acestei Campanii si nici membrii familiilor tuturor acestora (sot/sotie, copii,
parinti, frati/surori).
3.5. Organizatorii isi rezerva dreptul de a inlatura orice tentativa de frauda prin restrictionarea accesului
de a participa la aceasta Campanie a persoanelor care incearca sa fraudeze.
3.6. Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca
a prezentului Regulament Oficial.
ART. 4 REGULAMENTUL CAMPANIEI
4.1. Campania “OCEAN FISH UITE CINE GATESTE ALTA MANCARE DE PESTE” se va derula
conform cu prevederile prezentului Regulament Oficial, acesta fiind obligatoriu pentru toti participantii.
4.2. Regulamentul Campaniei “OCEAN FISH UITE CINE GATESTE ALTA MANCARE DE PESTE” este
disponibil pe perioada de desfasurare, pe pagina de Facebook, in aplicatia dedicata campaniei. Totodata,
prezentul Regulament Oficial poate fi comandat gratuit, la solicitarea oricarei persoane interesate, pe email cu confirmare de primire e-mail, pe adresa razvan@brandvision.ro. Regulamentul va fi transmis pe

adresa de e-mail de la care s-a facut solicitarea.
4.3. Organizatorii isi rezerva dreptul de a completa si/sau schimba prezentul Regulament Oficial pe
parcursul derularii campaniei, completarea si/sau modificarea urmand a fi aduse la cunostinta publicului
prin prin postarea actului / actelor aditionale regulamentului in acelasi loc unde se afla postat
regulamentul.
ART. 5 MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI
5.1. Pentru a se inscrie in Campanie, participantii trebuie sa respecte pasii descrisi in continuare:
5.1.1. Participantii trebuie sa isi creeze cont sau sa se logheze pe www.facebook.com (in cazul in
care au deja cont de utilizator) si sa acceseze pagina Ocean Fish;
5.1.2. Sa dea Like paginii Ocean Fish, in cazul in care acest lucru nu este indeplinit;
5.1.3. Sa acceseze aplicatia “Concurs Ocean Fish – Uite cine gateste alta mancare de peste”,
acceptand termenii si conditiile acesteia, mentionate in prezentul regulament;
5.1.4. Sa se inscrie in Campanie si sa completeze formularul de participare in Campanie, cu
datele corecte si complete (nume, prenume, adresa e-mail);
5.1.5. Sa fie de acord ca mesajul generat de aplicatie sa fie postat pe pagina lor de Facebook, pe
wall-ul propriu;
5.1.6. Sa uploadeze o poza cu un copil (varsta cuprinsa intre 2-14 ani) care gateste sau ajuta pe
cineva care gateste (moment de inspiratie culinara), aranjeaza mancarea pe farfurii etc.
Dimensiunea maxima a pozei uploadate este de 2 Mb.
5.1.7 Pozele intrate in concurs trebuie sa fie productii proprii si originale. In cazul in care se
dovedeste ca vreunul din materialele intrate in concurs nu este original si nu apartine
participantului, acesta va fi descalificat.
5.1.8. Materialele intrate in concurs nu trebuie sa contina imagini obscene sau limbaj licentios,
rasist si nici sa nu faca referire la o marca anume.
5.1.9. Pozele uploadate de participanti vor fi moderate de catre Organizator, care isi rezerva
dreptul in privinta aprobarii materialelor
5.1.10. Fiecare participant trebuie sa isi distribuie poza uploadata catre prietenii lui pentru ca
acestia sa o voteze daca considera asa. Toate pozele uploadate vor fi postate pe pagina de
Facebook aferenta concursului pentru a fi votate de catre toti utilizatorii de Facebook, care
accepta regulamentul concursului. Toate drepturile de utilizare a imaginilor generate de catre
participanti apartin organizatorilor, iar acestia au dreptul sa le foloseasca in campanii ulterioare de
comunicare sau pentru alte materiale promotionale fara a fi nevoie de acordul participantului care
a uploadat o poza sau fara a fi nevoie sa il informeze despre o eventuala utilizare a materialului
creat de catre acesta. Vor fi luate in considerare numai Like-urile primite de poza din pagina de
concurs a Campaniei, nu si cele de pe wall-urile participantilor.
5.1.11. Lucrarile afisate pe pagina concursului pot fi votate doar de catre cei care in prealabil au
devenit fani ai paginii oficiale Ocean Fish din cadrul Facebook.
5.1.12. Fiecare participant are dreptul sa uploadeze o singura poza pentru a fi votata. Un
participant poate sa isi voteze propria poza uploadata.
5.1.13. Fiecare poza poate fi votata de votanti/participanti in fiecare zi a Campaniei, o singura
data pe zi.
5.1.14. Fiecare participant trebuie sa obtina un numar cat mai mare de voturi pentru poza
uploadata de el.

ART. 6 CONDITII DE VALIDITATE ALE CASTIGATORILOR. VALIDAREA CASTIGATORILOR
6.1. Pentru accesarea aplicatiei din pagina dedicata campaniei “OCEAN FISH UITE CINE GATESTE
ALTA MANCARE DE PESTE“ din cadrul paginii de Facebook Ocean Fish este necesar ca, in prealabil,
participantul sa devina fan al paginii de Facebook Ocean Fish.
6.1. Fiecare participant trebuie sa respecte toate regulile mentionate la art. 5 Mecanismul de Desfasurare
al Campaniei.
6.3. Participantul trebuie sa indeplineasca dreptul de participare stipulat la art. 3 Dreptul de Participare la
Campanie.
6.4. Participantii si votantii trebuie sa respecte regulile de utilizare retelei sociale Facebook, disponibile pe
site-ul Facebook.
6.5. Fiecare participant poate castiga doar un singur premiu pe tot parcursul Campaniei, deoarece nu
poate participa decat o singura data in Campanie.
6.6. Validarea castigatorilor
Pe data de 16 Februarie 2013 la orele 00:00:00 cand Campania se va sfarsi, primii 5 participanti care
au cel mai mare numar de Like-uri pe poza uploadata de ei vor fi declarati potentiali castigatori.
Pentru a fi declarat castigator final al unuia dintre cele 5 premii, un participant trebuie sa indeplineasca
urmatoarele cerinte, dar si toate cele mentionate in prezentul regulament:
- poza uploadata de el sa adune unul dintre cele mai mari 5 scoruri de Like-uri de la prietenii lui;
- sa fie validat de catre Organizatori;
- sa trimita datele/adresa de trimitere a premiului pe e-mail-ul razvan@brandvision.ro in termen
de 72 de ore de la contactarea sa de catre Organizatori si anuntarea sa drept potential castigator;
- e-mail-ul completat in formularul de participare in Campanie trebuie sa coincida cu cel de pe care
este trimisa adresa de livrare;
- sa semneze Conventia Civila completata in baza actului de identitate in 2 exemplare (unul ramane
la organizatori, unul ramane la participant) si sa inmaneze un exemplar reprezentantului
Organizatorilor, in cazul inmanarii directe a premiului sau a reprezentantului firmei de curierat care
ii va inmana premiul.
6.7. Declararea castigatorilor si contactarea lor
6.7.1. Desemnarea oficiala a potentialilor castigatori, eventual, tragerea electronica la sorti a
acestora in caz de numar de Like-uri egal se va face in termen de 15 zile lucratoare de la sfarsitul
Campaniei.
6.7.3. Potentialii castigatori vor fi contactati in termen de 96 de ore de catre un reprezentant al
Organizatorilor.
6.7.4. Castigatorii trebuie sa trimita datele/adresa de trimitere a premiului pe e-mail-ul
razvan@brandvision.ro in termen de 72 de ore de la contactarea sa de catre Organizatori si
anuntarea sa drept potential castigator.
6.7.5. In cazul indeplinirii tuturor criteriilor mentionate in prezentul regulament, se va face validarea
oficiala a castigatorului.
6.7.6. In cazul in care Organizatorii nu reusesc sa contacteze castigatorul sau acesta refuza premiul
oferit va fi declarat castigator urmatorul clasat in urma numarului de Like-uri obtinut sau se va
reface tragerea la sorti electronica, in cazul existentei situatiei acesteia.
6.7.7. Numele castigatorului fiecarei etape va fi publicat pe pagina de Facebook dedicata
concursului, dupa validarea oficiala a acestuia.
ART. 7 PREMIILE SI ACORDAREA LOR
7.1. Premiile acordate in cadrul Campaniei vor fi 5 cosuri de produse Ocean Fish, care vor cuprinde 1
bucata din:



Somon Afumat Feliat 150g



Somon Afumat Feliat 300g



Somon Afumat Nefeliat 200gr



Somon Marinat Feliat 150gr



Somon Marinat Nefeliat 200gr



Butterfish Afumat 150gr



Ton Afumat 150gr



Icre Somon 200g



Salata Tiganeasca 200gr



Salata Greceasca 200gr



Salata Norvegiana 200gr



Salata Italiana 200gr



Salata de Alge cu Somon Afumat 200gr



Salata de Alge cu Butterfish Afumat 200gr



File de Macrou Afumat 150g



File de Hering Afumat 150g



Matias Clasic 200gr



Matias cu Gogosari 200gr



Matias cu Usturoi 200gr



Matias Condimentat 200gr



Matias Afumat 200gr

7.2. Livrarea premiilor se va face in termen de maxim 30 zile lucratoare de la data validarii oficiale a
castigatorilor.
7.3. Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei campanii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea
in bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea parametrilor/
caracteristicilor premiilor.
ART. 8 TAXE SI IMPOZITE
8.1. Daca este cazul, premiile cu valoare peste 600 RON sunt subiecte de impozit pe venituri din premii,
iar impozitul pe venit datorat de castigatori va fi retinut, declarat şi virat către autorităţile fiscale de catre
Organizatori, conform legislatiei aplicabile în vigoare.
8.2. Organizatorii nu sunt raspunzatori pentru plata taxelor, impozitelor sau altor obligatii fiscale cu
exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii
promotionale, impozit pe care Organizatorii sunt obligati sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat,
conform Legii nr. 571/ 2003. Orice alte taxe si impozite ce provin din predarea premiului catre castigator
vor fi suportate de catre participant.

ART. 9 RESPONSABILITATE
9.1. Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca
a prezentului Regulament.
9.2. Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru:
- corectitudinea datelor inregistrate de participanti;
- eventualele dispute legate de drepturile asupra datelor inscrise in Campanie;
- imposibilitatea participarii la aceasta Campanie datorita unor cauze care nu depind direct de ei;
- eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre participanti in legatura cu aceasta campanie, cum
ar fi transportul pana la sediul organizatorului.
ART. 10 FORTA MAJORA
10.1. Campania poate inceta inainte de termen in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta
majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorilor, din motive independente de vointa lor, de a
continua Campania. In acest caz, Organizatorii nu mai au nicio obligatie catre Participantii la Campanie,
dupa cum nu au nici o obligatie de rambursare a unei sume sau plata unei sume cu titlu de despagubire
sau altele asemenea.
ART. 11 LITIGIILE SI LEGEA APLICABILA
11.1. Eventualele litigii aparute intre Organizatori, pe de o parte, si Participanti, pe de alta parte, se vor
rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de
instantele judecatoresti romane competente.
11.2. Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a
sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.
11.3. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau facilitat castigarea de premii
necuvenite, Organizatorii au dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza
dovezilor existente.
ART. 12. DIVERSE
12.1. Inregistrarea participantilor in Campania promotionala “OCEAN FISH UITE CINE GATESTE ALTA
MANCARE DE PESTE’’ prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul participantului cu clauzele
acestuia.
12.2. Acordarea premiilor poate fi un eveniment public. OCEAN FISH S.R.L. poate solicita participantilor
castigatori acordul pentru a utiliza in mod gratuit, in diverse materiale tiparite si/sau video: numele,
prenumele, orasul de resedinta si fotografia acestora. Participantii nu vor fi obligati sa isi exprime acest
acord, acest lucru ramanand la libera lor alegere.
Organizatorii se obliga ca orice dezvaluire catre public:
- sa se limiteze numai la castigatorii premiilor Campaniei - va include numai numele, prenumele, orasul de
resedinta si fotografia acestora;
- toate inregistrarile fotografice, video sau de alta natura, vor fi realizate in scopuri publicitare in legatura
cu Campania.
12.3. Eventualele contestatii legate de derularea Campaniei pot fi adresate prin posta electronica la
adresa razvan@brandvision.ro si vor fi luate in considerare pana la data de 05 Februarie 2013 inclusiv.
Dupa aceasta data, Organizatorii nu vor mai lua in considerare nicio contestatie.
Din partea Organizatorilor:
OCEAN FISH S.R.L.

BRANDVISION MEDIA S.R.L.

Adrian Nitica,

Razvan Nica,

Reprezentant

Reprezentant

