
 

                          

Punct de lucru: Bld. Mărăști,  sector 1, Bucuresti, Romania 
E-mail: info@abrc.ro  ; tel/fax 021 233 95 30; 
Web:  www.bucuresti-maraton.ro ; www.bucuresti21km.ro;  www.bucuresti10km.ro; www.abrc.ro; 
www.voluntarinsport.ro  

 

Regulament Tombolă 

Raiffeisen Bank Bucharest Marathon - VIRTUAL RUN 
 

 

1.Organizator 

1.1 Organizatorul prezentei tombole este ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV 

BUCHAREST RUNNING CLUB (ACSBRC), persoană juridică fără scop lucrativ, cu 

sediul în Bucureşti, Bld. Mărăști nr. 10, Sector 1, cod de înregistrare fiscală 21585951, din 

18/04/2007, reprezentată prin Valeria Racilă Van Groningen, preşedinte.  

1.2 Tombola se desfășoară în conformitate cu prezentul regulament („Regulamentul”). 

Decizia de derulare a Tombolei conform regulilor din Regulament este finală și obligatorie 

pentru participanți. 

1.3 Regulamentul Tombolei a fost întocmit și va fi făcut public, în mod gratuit, oricărui 

solicitant, conform prevederilor legale în vigoare, pe site-ul evenimentului www.bucuresti-

maraton.ro. ACSBRC își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul Tombolei, urmând ca 

respectivele modificări să intre în vigoare numai după ce acestea au fost publicate, în 

prealabil, pe site.  

1.4 Organizatorul declară, că nu își va asuma nicio responsabilitate cu privire la cunoașterea 

Regulamentului și a modificărilor acestuia atât timp cât acestea au fost puse la dispoziția 

participanților. Niciun participant nu va putea solicita continuarea Tombolei și nici repararea 

unui potențial prejudiciu produs prin suspendarea regulamentară a Tombolei. Prin 

participarea la această tombolă, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze 

tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament și ale legislației 

aplicabile în vigoare. 

1.5 Prevederile din acest Regulament sunt întocmite în conformitate cu dispozițiile 

Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piața și 

sunt obligatorii pentru toţi participanţii.  

1.6 ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV BUCHAREST RUNNING CLUB, în calitate de 

Organizator, declară că își rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, urmând 

ca aceste modificări să intre în vigoare dupa o zi de la anunțarea participanților în acest sens 

pe site-ul oficial al evenimentului.  

 

2. Înscriere 

Tombola se desfăşoară exclusiv în data de 29 octombrie 2020. 

La tombolă pot participa doar alergătorii care s-au înscris pe aplicația RUN 

ROMANIA, au participat la cursele organizate de Bucharest Running Club si sunt inclusi în 

clasamentul final. 

 

3. Dreptul şi condiţiile de participare 

Pentru ca o participare să fie validă, pentru tragerea la sorţi a premiului, utilizatorul, 

trebuie să parcurgă și să îndeplinească simultan condițiile de mai jos:  

• Să se înscrie pe pagina evenimentului Raiffeisen Bank Bucharest Marathon   - 
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VIRTUAL RUN 

• Să participe în perioada 11 -24 octombrie 2020 la una din cursele din cadrul 

evenimentelui Raiffeisen Bank Bucharest Marathon  - VIRTUAL RUN. 

• Confirmă că a citit şi a înţeles prezentul regulament oficial şi că este de acord în 

totalitate cu termenii şi condiţiile precizate de acesta. 

După încheierea cursei și stabilirea clasamentului final, se vor trage la sorți câștigătorii cu 

ajutorul programului Microsoft Excel 

• Extragerea va avea loc la data de 29 octombrie  2020 prin RANDOM EXCEL ce va 

selecta aleatoriu 25 de câștigători. 

 

4. Perioada şi locul de desfăşurare 

Tragerea la sorți se desfăşura în data, 29 octombrie 2020. 

 

5. Câştigătorii 

Câştigătorii vor fi aleși prin tragere la sorți, în mod aleatoriu, în data de 29 octombrie 

2020.  

Pentru asigurarea unei transparențe a campaniei, lista cu numele câștigătorilor va fi 

afisată, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la anuțare pe pagina de facebook a 

evenimentului  https://www.facebook.com/BucharestMarathon  

Anunțarea câștigătorilor va fi facută pe mail-ul completat în formularul de înscriere  și 

pe pagina de facebook a evenimentului https://www.facebook.com/BucharestMarathon în termen 

de maximum 5 zile lucratoare de la extragerea câștigătorilor. 

 

6. Premiile acordate 

În cadrul campaniei vor fi acordate în total 25 de premii în ordinea extragerii celor 25 

câștigători, conform mecanismului prevazut la Punctul 3 la prezentul Regulament.  

Premiile oferite sunt urmatoarele: 

• 10  premii ce constau în produse oferite de ISOSTAR 

• 10 vouchere oferite de Kinetic Sport & Medicine constând în evaluarea gratuita a 

biomecanicii piciorului + evaluarea aparatului locomotor (premiile sunt oferite doar pentru 

participanții cu domiciliul în Municipiul București) 

• 5 premii SuperTouch: 

- Support de telefon de tip wristband (https://supertouch.ro/suporturi/suport-arm-

band-universal-pentru-telefon-super-touch-negru/) 

- Casti telefon (https://supertouch.ro/audio/casti/) 

- Selfie stick (https://supertouch.ro/suporturi/selfie-stick-cu-conexiune-jack-3-5-

mm-super-touch-alb/) 

- Folie protective telefon (o facem la comanda, in functie de ce dispozitiv detine 

castigatorii) 

- Servetele de curatare ecrane 

 

7. Acordarea premiilor 

Premiile vor fi livrate prin curier în maximum 30 de zile lucrătoare de la data 

efectuării tragerii la sorți și anunțării câștigătorilor. Detaliile legate despre modul de intrare în 

posesia premiului vor forma obiectul unei comunicari pe e-mail sau telefonic între 

Organizator și Câștigător. 
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În cadrul acestei campanii nu este posibilă înlocuirea premiilor câștigate cu 

contravaloarea acestora în bani sau alte obiecte. 

Revendicările nejustificate de premii, falsurile și plângerile dovedite ca fiind 

neîntemeiate și abuzive, constituie temei pentru organizator în solicitarea de daune interese. 

  Organizatorul nu poartă nicio răspundere pentru eventualele reclamații cu privire la 

calitatea sau viciile premiilor acordate în această campanie, răspunderea fiind a 

producătorului/furnizorului. 

 

8. Limitarea răspunderii 

Organizatorului nu îi revine nicio răspundere pentru: 

• Organizatorul nu va fi raspunzator în cazul în care câștigătorul extras prin Random 

Excel nu raspunde la numarul telefon înscris în formularul de înscriere, drept pentru care 

Organizatorul va întelege că acel câștigător renunță la premiu, sens în care se va apela la 

prima rezervă extrasă. Organizatorul nu își asumă nicio raspundere în situața în care 

Participantul câștigător nu raspunde la apelurile Organizatorului, nu se află în aria de 

acoperire, are telefonul defect, nu are serviciul roaming activat sau orice situații în care acesta 

nu va putea fi contactat în termenul menționat în prezentul Regulament. 

• orice alte costuri ale câştigătorului în legătură cu intrarea în posesia premiului, altele 

decât cele aflate în sarcina sa conform prezentului regulament şi dispoziţiilor legale; 

• imposibilitatea câştigătorului de a intra în posesia premiului din motive ce exclud 

culpa Organizatorului. 

 

 

9. Informarea participanţilor / Protecția datelor personale 

9.1 Tuturor participanților la tombolă le sunt garantate drepturile în conformitate cu 

Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de 

abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și cu Legea 

190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului general privind protecția 

datelor. Datele participaților la Tombolă vor fi prelucrate de către ACSBRC în următoarele 

scopuri: organizarea prezentei tombole, desemnarea  câștigătorilor acestei tombole, realizarea 

de rapoarte statistice cu privire la clienții de produse și servicii ACSBRC, informarea 

acestora, prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, telefon, SMS) cu privire la 

prezenta promoție sau la alte acțiuni desfășurate în viitor, în cazul în care participanții și-au 

exprimat consimțământul expres în acest sens.  

9.2 Asociația Clubul Sportiv Bucharest Running Club prelucrează date cu caracter personal 

în conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor și ale Legii 

190/2018, în calitate de operator de date cu caracter personal.  

9.3 Asociația Clubul Sportiv Bucharest Running Club se angajează să păstreze 

confidențialitatea datelor cu caracter personal ale participanților/câștigătorilor la prezenta 

tombolă și să le utilizeze numai în conformitate cu prezentul Regulament Oficial și legislația 

aplicabilă în vigoare.  

9.4 Participanții la tombolă au, conform Regulamentului general privind protecția datelor, 

următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la datele cu caracter personal, 
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dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal, de a restricționa prelucrarea datelor cu 

caracter personal și de a șterge datele cu caracter personal. Participanții au dreptul de a se 

opune la prelucrarea datelor cu caracter personal, în condițiile legii, precum și dreptul de a nu 

face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de 

profiluri.  

9.5 Participanții au de asemenea, dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de 

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) cu privire la prelucările 

care consideră că le încalcă drepturile. 

 

10. Forţa majoră 

Pentru scopul acestui Regulament, forţa majoră desemnează orice eveniment care nu 

poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator, inclusiv imposibilitatea 

Organizatorului din motive independente de voinţa sa îl pune pe acesta din urmă în 

imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. 

 

11. Litigii 

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la tombolă se vor soluţiona 

pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate în 

instanţele judecătoreşti române competente. 

 

12. Alte clauze 

 În cazul în care Organizatorul constată că, câştigătorul nu a îndeplinit şi/sau nu a 

respectat condiţiile stipulate de regulamentul oficial a Tombolei, îşi rezervă dreptul de a 

suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără alte despăgubiri sau 

plăţi. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a oferi mai multe premii decât cele prevăzute în 

prezentul regulament. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de 

tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau 

costurile acestei tombole.  
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