
REGULAMENTUL OFICIAL  AL CAMPANIEI PROMOTIONALE 

„HALLOWEEN PARTY” 

(Perioada desfasurare promotie :  01.11.2019  - 02.11.2019 ) 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE  

SC Catering Mixt Ro SRL, persoana juridica, cu sediul in Timisoara, str. D.I. 

Mendeleev, nr. 25, cam.5,jud. Timis,inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. 

J35/1755/2016, C.U.I. RO36203669, reprezentant legal Jan Sipovsky . 

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial, fiind 

obligatoriu pentru toti Participantii.  

In ceea ce priveste operatiunile privind colectari si/sau prelucrari de date cu caracter 

personal, acestea vor fi realizate de catre Organizator.  

Prin participarea la aceasta campanie promotionala, se prezuma cunoasterea 

Regulamentului si acordul participantilor. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze 

tututor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.  

 

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL 

Prezenta Campanie se desfasoara in conformitate cu dispozitiile Ordonantei de Urgenta 

nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, respectiv dispozitiile 

Normelor metodologice de punere in aplicare a OUG 77/2009 si are drept scop cresterea 

numarului de Clienti ai Organizatorilor, respectiv fidelizarea acestora si celebrarea celor 7 ani 

de activitate. 

Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in 

Romania, atat pe website-ul www.kajot.ro cat si afisat in interiorul locatiei. De asemenea 

regulamentul este disponibil si gratuit oricarui participant.  

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii 

campaniei, urmand ca astfel de notificari sa intre in vigoare, dupa notificarea oficiala a Oficiului 

National pentru Jocuri de Noroc ( denumit in continuare „ONJN” ) si anuntarea in mod public 

a modificarilor respective prin intermediul acelorasi canale de comunicare prin care 

Regulamentul Oficial a fost facut public initial.  

http://www.kajot.ro/


SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI 

Campania se va desfasura in perioada 01.11.2019 -02.11.2019, in intervalul orar 18:00 

– 02:00,  la locatia situata in loc.Timisoara, str. Closca, nr. 2, jud. Timis ( Kajot Intacto ). 

Orice alta solicitare primita de catre Organizatori privind participarea la Prezenta 

campanie promotionala in afara locatiei descrise mai sus nu va fi luata in considerare. Prin 

urmare, orice sesizare/notificare/reclamatie primita din partea Participantilor cu privire la 

prezenta Campanie, dupa expirarea duratei perioadei campaniei va fi respinsa de Organizatori 

ca fiind neintemeiata. 

 

SECTIUNEA 4. CONDITII DE PARTICIPARE  

 Prezenta campanie promotionala se adreseaza tuturor persoanelor fizice ( denumite in 

continuare „Participanti”), care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:  

a) au implinita varsta de 18 ani in ziua participarii la promotie 

b) au domiciliul/resedinta fiscala in Romania 

c) accepta termenii si conditiile prezentului Regulament, cat si dispozitiile Regulamentului de 

joc 

 Nu sunt eligibili la prezenta Campanie: angajatii Organizatorilor, precum rudele  si/sau 

afinii acestora pana la gradul II1, partenerii Organizatorilor implicati in derularea Promotiei, 

actionarii si membrii echipei manageriale ai Organizatorilor, membrii si angajatii O.N.J.N., 

precum si/sau orice alte persoane care ar putea avea o legatura directa cu prezenta Campanie.

  

 Prin participarea la Campanie, Participantii declara ca au luat la cunostinta  prevederile 

Regulamentului, accepta termenii si conditiile stipulate in Regulamentul de joc si se obliga la 

respectarea lor. 

  

 

 

 

1Rude si/sau afinii acestora pana la gradul II: parinti/ frati/ surori/ copii/ sot/ sotie 



SECTIUNEA 5. PREMIILE CAMPANIEI  

Premiile puse la dispozitie de catre Organizatorul Campaniei promotionale sunt urmatoarele : 

- Piramida Ruleta (x4 posturi)  : 250 lei pentru castigatorii primei runde (4 castigatori 

*250 lei), 250 lei pentru castigatorii semifinalei ( 2 castigatori * 250 lei ), 2000 lei pentru 

castigatorul finalei ( 1 castigator * 2000 lei) . 

- Piramida Yellow (x3 sloturi) : 250 lei pentru castigatorii semifinalei ( 3 castigatori * 

250 lei ), 1500 lei pentru castigatorul finalei ( 1 castigator * 1500 lei ). 

- Baloane castigatoare ( castig in interiorul baloanelor aleatoriu ) pentru slot-uri : 1 balon 

in valoare de 2000 lei, 2 baloane in valoare de 1000 lei, 3 baloane in valoare de 500 lei, 

3 baloane in valoare de 200 lei, 4 baloane in valoare de 100 lei si 13 baloane 

necastigatoare . 

Total Premii: 12.250 lei : 3.500 lei total premii promotionale Piramida Ruleta, 2.250 lei 

total premii promotionale Piramida Yellow si castig maxim potential Baloane 6.500 lei. 

Castigatorii premiilor oferite in cadrul Campaniei promotionale nu pot schimba caracteristica 

premiilor.  

SECTIUNEA 6. MODALITATI DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE  

Incepand cu ora 18:00 au loc inscrierile pentru participare la campania promotionala, 

acestea fiind oprite inainte de ultima extragere . 

 Inscrierile se fac pe baza cartii de identitate, in urma acordului detinatorului, acestea 

fiind posibile o singura data. Participantii vor fi introdusi intr-un program de extragere aleatorie 

( random name generator ) . Daca in momentul extragerii, unul sau mai multe persoane anuntate 

nu se afla in sala se vor extrage alti participanti pana la atingerea numarului complet de 

participanti. 

Ca aceste campanii promotionale de tip Piramida Ruleta respectiv Piramida Yellow, sa 

poata avea loc este necesar un numar minim de  persoane inscrise la finalizarea fiecarei etape 

de inscriere, 12 Participanti la Piramida Ruleta si 16 Participanti la Piramida Yellow. 

Piramida Ruleta 

Jocul are loc pe cele 4 posturi autorizate de la ruleta din sala de joc din locatia Kajot 

Intacto, Timisoara, str. Closca, nr. 2, acesta desfasurandu-se in 7 runde la care participa 12 

persoane. Pentru a putea incepe jocul,ruleta este alimentata de catre Organizator cu 1000 de 

credite pentru fiecare participant la joc.  



Primele 2 runde se desfasoara la un interval de 5 minute,  pentru a califica primii 2 

semifinalisti, beneficiari ai unui castig in valoare de 250 lei. Extragerea primilor 8 Participanti 

va avea loc la ora 19:55, urmand ca la ora 20:00 primii 3 Participanti sa inceapa jocul efectiv, 

iar urmatorii 3 vor incepe la ora 20:05. Fiecare Participant are la dispozitie 5 minute de joc. 

Acestia trebuie sa joace pe un bet minim de 50 de credite. Cel care la sfarsitul timpului va avea 

cel mai mare castig sau care va pierde ultimul creditele din post va fi declarat castigator, urmand 

sa ajunga in semifinala (4 premii *250 lei = 1000 lei). 

Extragerea Participantilor (in numar de 8 ) pentru urmatoarele 2 runde, va avea loc la 

ora 21:55, urmand ca jocul efectiv sa inceapa la ora 22:00, respectiv 22:05, pe acelasi principiu 

al primelor 2 runde. 

In urma celor 4 runde vom avea 4 semifinalisti, care vor participa la extragerea finala, 

astfel: se vor alege cate 2 Participanti/runda, 00:30 respectiv 00:35, iar castigatorul fiecarei 

runde se va califica la runda finala de la ora 01:00. 

Ultimii 2 vor participa la jocul final de la ora 01:00, runda 7, joc ce se desfasoara in 

aceleasi conditii ca in rundele anterioare, iar castigatorul va beneficia de un premiu in valoare 

de 2000 lei. 

Asadar total premii Piramida Ruleta in valoare de 3500 lei. 

Piramida Yellow 

Jocul are loc pe cele 3 slot-uri autorizate Yellow Planet din sala de joc din locatia Kajot 

Intacto, Timisoara, str. Closca, nr. 2, acesta desfasurandu-se in 4 runde la care participa 12 

persoane pentru a putea incepe jocul,slot-urile sunt alimentate de catre Organizator cu 10000 

de credite pentru fiecare participant la joc.  

Primele 3 runde se desfasoara dupa cum urmeaza : prima runda la ora 19:30 pentru a 

afla primul semifinalist, care va castiga si suma de 250 lei, runda a doua la ora 21:00 pentru a 

afla al doilea semifinalist, care va castiga si suma de 250 de lei iar runda a treia la ora 23:00 

pentru a afla al treilea semifinalist care va castiga si suma de 250 lei. Runda finala va avea loc 

la ora 00:00, moment in care castigatorul acesteia va intra in posesia premiului in valoare de 

1.500 de lei. 

Fiecare are la dispozitie 5 minute de joc. Acestia trebuie sa joace pe un bet minim de 

200 de credite . Cel care la sfarsitul timpului va avea cel mai mare castig sau care va pierde 

ultimul creditele din slot va fi declarat castigator al rundei de calificare, urmand sa ajunga 



finalist . Runda finala va avea loc la ora 00:00, moment in care castigatorul acesteia va intra in 

posesia premiului in valoare de 1.500 de lei. 

Asadar total premii Piramida Yellow in valoare de 2.250 lei. 

Atat la jocul Piramida Ruleta, cat si la jocul Piramida Yellow, in urma fiecarei 

runde,daca in slot-uri vor ramane credite, acestea se vor anula si vor ramane in posesia 

Organizatorului. 

Baloane castigatoare 

Aceast mecanism de joc are loc in intervalul orar 18:00 – 02:00. Se adreseaza exclusiv 

jucatorilor de la cele 13 slot-uri existente pe sala din Timisoara, str. Closca, nr. 2, care nu intra 

in mecanismele de joc si premiere mentionate mai sus atat timp cat intre runde si premiere 

acestea nu se afla deja implicate in alte promotii.  

La aceasta categorie de joc vom avea premii in valoare totala de 6500 lei. In sala de joc 

vor exista 26 de baloane cu heliu, iar 13 dintre ele contin premii astfel: 

- 4 baloane * 100 lei,  

- 3 baloane * 200 lei,  

- 3 baloane * 500 lei,  

- 2 baloane * 1000 lei,  

- 1 balon * 2000 lei. 

               Extragerea acestei categorii de premiere se face dupa urmatorul mecanism : se 

efectueaza 4 extrageri la un interval de 15 minute, pe toata durata Campaniei Promotionale . 

Extragere se face cu program de alegere aleatorie ( random slot generator). 

 Conditia de participare la aceasta categorie este jocul efectiv la unul din mecanisemele 

de joc disponibile, dar Participantul care nu utilizeaza creditele din acesta, va fi descalificat. De 

asemenea, daca Participantul  nu este prezent la mecanismul de joc ales de program,va avea loc 

o noua extragere.  

Daca in urma ultimei extrageri, au ramas premii neacordate, totalul acestora va fi 

cumulat, si va avea loc o ultima extragere la ora 02:00, la care vor participa doar sloturile 

ocupate in acel moment, iar un jucator va castiga totalul premiilor ramase.  

In orice moment al Campaniei Promtionale, Organizatorul isi rezerva dreptul de a 

descalifica un Participant de la un mecanism de joc,in situatia in care acesta are credit dar timp 



de cel mult 30 de secunde nu il ultilizeaza ( nu se face nici o actiune pe acel mecanism ). In 

aceasta situatie, participantului i se vor retrage creditele si va fi eliminat din jocul efectiv. 

 

SECTIUNEA 7. MODALITATEA DE DESEMNARE A CASTIGATOILOR SI ACORDAREA 

PREMIILOR 

La înmanarea premiului, Castigatorul va semna o dispozitie de plata, care va cuprinde 

datele sale cu caracter personal, respectiv: nume, prenume, serie si numar al cartii de identitate, 

cu mentiunea ca datele sale de identificare vor putea fi prelucrate de catre Organizatori, în 

scopul desfasurarii prezentei Promotii conform prevederilor prezentului Regulament, precum 

si în scopul respectării obligatiilor legale care incumba Organizatorilor. 

Organizatorii sunt îndreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, 

abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica 

organizarea si desfasurarea Promotiei. In cazul in care sunt identificate persoane care au 

influentat sau care au facilitat castigarea ilegala a premiilor, Organizatorii au dreptul de a se 

adresa tuturor organelor si/ sau institutiilor abilitate.  

 

SECTIUNEA 8. TAXE SI IMPOZITE 

Partile iau act faptul ca, in conformitate cu prevederile Codului Fiscal, veniturile 

obtinute de castigatorii premiilor, care au o valoare de peste 600 lei, sunt impozabile, iar 

eventualele impozite sunt in sarcina Organizatorului. 

   Oganizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze la bugetul de stat impozitul aferent 

premiilor acordate, in conformitate cu dispozitiile legale în vigoare  

 

SECTIUNEA 9. LITIGII  

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti cu privire la orice aspect legat 

de desfasurarea Campaniei 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 . 

Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la sediul 

Organizatorului. Dupa data incetarii Campaniei, Organizatorul nu va mai lua in consideratie 

nici o constestatie. 

Legea aplicabila este legea romana.  



 

SECTIUNEA 10. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 Prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate în mod voluntar, in cadrul Promoției, 

se desfasoara cu respectarea legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal, in mod 

particular Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 679/2016, aplicabil de la 25 mai 

2018 (in continuare "RGPD").  

Prin inscrierea si participarea la aceasta Promotie, in conformitate cu prezentul 

regulament, Participantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si ca 

isi exprima consimtamantul pentru colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal, 

inclusiv in scopuri precum: pozarea, filmarea, inregistrarea si validarea castigatorilor 

Promotiei.  

Persoanele vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal sunt persoanele fizice care 

se inscriu în Promotie potrivit Regulamentului (participanti, inclusiv participantii castigatori), 

indiferent daca se dovedeste ulterior ca acestea nu indeplineau conditiile pentru a fi considerate 

participanti potrivit prezentului Regulament.  

 

SECTIUNEA 11. DISPOZITII FINALE  

Deciziile Organizatorului privind Campania promotionala sunt finale si aplicabile 

tututor participantilor. 

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda, 

abuz sau orice alte actiuni care ar putea afecta imaginea sau reputatia Organizatorului sau a 

colaboratorilor / partenerilor sai ori desfasurarea Campaniei .  

 

 

 

 

Organizator, 

S.C. Catering Mixt RO S.R.L. 

Prin administrator, 

Jan Sipovsky 


