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Regulament 

desfasurare campanie promotionala 

“ Lacatus te premiaza ” 

 

 

Art.1.Denumirea Organizatorului 

 

1.1. Organizatorul campaniei promotionale este societatea CEMARBET S.R.L. cu sediul social in 

Romania, Bucuresti, Sector 4, B-dul Dimitrie Cantemir, Nr. 4, Bl. 3C, Sc. A, Et. 5, Ap. 23, inregistrata 

la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/10806/2015, CUI: 34959276, 

Capital social subscris si varsat: 1.000.000 lei;  reprezentata legal prin Durba Marius Daniel in calitate 

de Administrator (in continuare denumita „Organizatorul”). 

Societatea are ca obiect principal de activitate organizarea de jocuri de noroc de tip pariuri în cota fixa, 

in baza Deciziei nr. 3103/27.11.2015 privind acordarea Licentei de organizare a jocurilor de noroc tip 

pariuri in cota fixa si a Deciziei nr. 3143/27.11.2015 privind acordarea Autorizatiei de exploatare a 

jocurilor de noroc de tip pariuri in cota fixa, desfasurand aceasta activitate in baza O.U.G. nr. 77/2009, 

H.G. nr. 870/2009, modificata prin Legea nr. 92 din 29.12.2014, Legea nr. 124/2015 si Hotararea nr. 

111/2016. 

 

1.2.  Organizatorul a hotarat desfasurarea Campaniei promotionale intitulate ” Lacatus te premiaza” 

(denumita in continuare “Campania”). 

 

1.3. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial de desfasurare a 

Campaniei (numit in cele ce urmeaza "Regulamentul"), fiind obligatoriu pentru toți Participantii. 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca, 

astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa aprobarea acestora in prealabil de catre Oficiul 

National pentru Jocuri de Noroc, cu anuntarea in mod public a modificarilor respective prin intermediul 

acelorasi canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost facut public anterior, precum si 

prin notificarea autoritatilor competente, dupa caz, daca modificarile efectuate necesita o astfel de 

notificare. Campania va putea fi intrerupta de catre Organizator, oricand in timpul duratei de 

desfasurare, in cazul aparitiei unei situatii de forta majora. Modificarea nu va afecta in niciun mod 

drepturile participantilor deja castigatori pana la data intervenirii modificarii. 

 

1.4. Prin participarea la Campanie, Participantii confirma cunoasterea prevederilor prezentului 

Regulament, accepta termenii si conditiile stipulate si se obliga la respectarea acestora. 
 
1.5.  Regulamentul sta la dispoziţia oricărui participant la campania promotionala, pentru consultare la 

sediul locatiei identificata conform art. 4.1. sau pe pagina web a Organizatorului www.getsbet.ro . 

 

 

http://www.getsbet.ro/


Art.2.CAMPANIA 

 

2.1. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial de desfasurare, acesta 

fiind obligatoriu pentru toti participantii. 

 

2.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei, 

avand obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si 

informarea initial, dar numai dupa obtinerea avizului favorabil din partea Oficiului National pentru 

Jocuri de Noroc.  

 

2.3. Decizia de derulare a campaniei conform regulilor din prezentul Regulament este finala si 

obligatorie pentru fiecare participant. 

 

Art.3. DURATA CAMPANIEI  

 

3.1. Prezenta campanie se va desfasura in locatiile organizatorului identificate la art. 4.1., incepand cu 

data de 01 Noiembrie 2019 ora 00:00 si pana la data de 22 Decembrie 2019 ora 23.59. 

  

Art.4. ARIA DE DESFASURARE 
 

4.1. Campania este organizata si se desfasoara  in toate agentiile ''Organizatorului'' in conformitate cu 

prevederile prezentului Regulament 

 

Art.5. DREPTUL DE PARTICIPARE 

 

5.1. Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice ce au varsta de peste 18 ani, care detin bilete de 

pariere necastigatoare, ce au fost plasate in agentiile de pariuri ale organizatorului sau prin intermediul 

terminalelor de pariuri independente (touch – screen), jucate la pariuri sportive si loterii internationale, 

cu miza minima in valoare de 10 lei cu tot cu taxe, (nu participa la campanie biletele jucate la pariurile  

live si virtuale) sub conditia acceptarii termenilor si conditiilor prezentului Regulament (denumite in 

continuare „Participanti”).  

Nu sunt eligibili a participa la Campanie angajatii Organizatorului, nici membrii familiilor acestora, ori 

rudele de gradul intai ale acestora, angajatii Oficiului National pentru Jocuri de Noroc, proprietarii 

spatiilor comerciale in care Organizatorul desfasoara activitatea de jocuri de noroc de tip pariuri in cota 

fixa. 

De asemenenea, participantii la aceasta campanie trebuie sa îndeplinească cumulativ și urmatoarele 

condiții: 

- sa inregistreze pe site-ul organizatorului, www.getsbet.ro in sectiunea concurs, biletele de pariere 

necastigatoare, cu miza minima de 10 lei/fiecare bilet (taxe incluse) ce au fost plasate in agentiile 

organizatorului sau prin intermediul terminalelor de pariuri independente (touch – screen), jucate la 

pariuri sportive si loterii internationale, facand exceptie biletele jucate la pariurile live si cele virtuale, 

in perioada si in conditiile prezentului regulament.  

O persoana poate participa la aceasta campanie de mai multe ori, dar de fiecare data cu un alt bilet. 

 

5.2. Prin participarea la Campanie, participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului, 

accepta termenii si conditiile stipulate in Regulament si se obliga la respectarea acestora. 

 

Art.6. PREMIILE CAMPANIEI  “Lacatus te premiaza ” 

6.1. Premiile Campaniei se vor acorda Participantilor prin tragere la sorti, utilizand un program de 

http://www.getsbet.ro/


generare de rezultate aleatorii independent, conform desfasuratorului de la art.7.2.2, 7.2.3 si  7.2.4  

Vor fi 2223 extrageri, acordate in trei etape. 

 

6.2. In cadrul campaniei, Organizatorul va acorda urmatoarele premii in bunuri, in valoare totala de 

96211.34 lei brut astfel: 

 

6.3. In urma extragerii din data de 01 decembrie 2019 ora 20.00, se vor acorda urmatoarele premii:  

-  1000 Sepci, in valoare totala de 11074.14 lei brut; 

-  100 Ghiozdane , in valoare totala de 2349.06 lei brut; 

-  10 Televizoare Led NEI 109 cm , in valoare totala de 7850 lei brut. 

-  1 Telefon Iphone 11, in valoare totala de 3750 lei brut 

 

6.4. In urma extragerii din data de 23 decembrie 2019 ora 18.00, se vor acorda urmatoarele premii: 

 

-  1000 Sepci, in valoare totala de11074.14 lei brut; 

-  100 Mingi Finala , in valoare totala de 9100 lei brut; 

-  10 Echipamente Fotbal , in valoare totala de 1580 lei brut; 

-  1 Telefon Iphone 11, in valoare totala de 3750 lei brut; 

 

6.5 In urma extragerii din data de 23 decembrie 2019 ora 20.00 se va acorda urmatorul premiu: 

 

-  1 Autoturism Hyundai I20, in valoare totala de 45684 lei brut 

 

6.6. Castigatorul automobilului Hyundai model I20 mentionat la art. 6.4 aliniatul 5 are la dispozitie 30 

de zile de la data extragerii sa valideze si sa informeze Organizatorul daca doreste sa primeasca 

automobilul Hyundai model I20 . In acest caz Organizatorul se obliga sa incaseze si sa vireze la bugetul 

de stat din partea castigatorului, impozitul aferent premiului castigat, sau daca prefera contravaloarea 

premiului in bani, atunci castigatorul va  primi 70% din contravaloarea acestuia, suma care va fi 

impozitata conform prevederilor codului fiscal. Predarea automobilului se va realiza in termen de 60 

zile de la data comunicarii raspunsului din partea castigatorului. 

Nu se acorda contravaloarea în bani pentru celelalte premii și nici nu se va accepta modificarea 

caracteristicilor acestora. 

 

6.7. In cazul in care unul sau mai multe premii nu vor fi revendicate in termenul prevazut in prezentul 

regulament, acestea nu se vor acorda 

 

Art. 7. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE 

 

7.1. Inscrierea participantilor:  

Pentru a participa la prezenta campanie promotionala , jucatorul trebuie sa acceseze site-ul 

organizatorului www.getsbet.ro , in sectiunea concurs (sau link-ul) si sa completeze in campurile 

obligatorii datele sale de identificare : nume, prenume, CNP, telefon, seria biletului necastigator si 

adresa de email. 

 

7.2. Modalitatea de acordare a premiilor 

 

7.2.1.  Extragerea castigatorilor se va efectua aleatoriu, prin extragere electronica pe un site de 

specialitate, www.random.org si va fi supravegheata de catre comisia de validare a premiilor. 

 

http://www.getsbet.ro/


7.2.2   In data de 01 Decembrie 2019 ora 20.00 vor avea loc 1111 extrageri electronice, unde vor 

participa toate biletele de pariere necastigatoare, ce au fost plasate in agentiile de pariuri ale 

organizatorului sau prin intermediul terminalelor de pariuri independente (touch – screen), si inscrise 

pe site la sectiunea concurs, jucate la pariuri sportive si loterii internationale, cu miza minima de 10 lei 

cu tot cu taxe, jucate in perioada 01 noiembrie 2019 ora 00.00 si pana in data de 30 noiembrie 2019 ora 

23.59, (nu participa la campanie biletele jucate la pariurile  live si virtuale) . 

 7.2.3    In data de 23 decembrie 2019 ora 18.00 vor avea loc 1111 extrageri, unde vor participa biletele 

de pariere necastigatoare, ce au fost plasate in agentiile de pariuri ale organizatorului sau prin 

intermediul terminalelor de pariuri independente (touch – screen) si inscrise pe site la sectiunea 

concurs, jucate la pariuri sportive si loterii internationale, cu miza minima de 10 lei cu tot cu taxe, 

jucate in perioada 01 decembrie 2019 ora 00.00 si pana in data de 22 decembrie 2019 ora 23.59, (nu 

participa la campanie biletele jucate la pariurile  live si virtuale). 

7.2.4     Extragerea MARELUI PREMIU va avea loc in data de 23 decembrie 2019, ora 20.00 la care 

vor participa biletele de pariere necastigatoare jucate pe toata perioada promotiei ce au fost plasate in 

agentiile de pariuri ale organizatorului sau prin intermediul terminalelor de pariuri independente (touch 

– screen) si inscrise pe site la sectiunea concurs, jucate la pariuri sportive si loterii internationale, cu 

miza minima in valoare de 10 lei cu tot cu taxe , (nu participa la campanie biletele jucate la pariurile  

live si virtuale). 

 

7.3        Validarea si acordarea premiilor 

 

7.3.1    Extragerea si validarea castigatorilor va fi facuta de catre o comisie numita de Organizator la 

punctul de lucru al acestuia, in data de 01 si 23 decembrie 2019. 

 

7.3.2.  Numele castigatorului extras (nume, prenume, seria biletului si premiu castigat) va fi publicat pe 

site-ul organizatorului, in cel mult 5 zile lucratoare, din momentul extragerii.    

 

7.3.3.     Castigatorii sunt obligati sa se prezinte in agentiile organizatorului in termen de 30 zile de la 

data extragerilor, pentru validarea premiilor prin prezentarea biletului extras in original cu conditia 

prezentarii CI/BI. 

 

7.3.4.   Fiecare premiu se va acorda pe baza unui proces verbal de validare a castigatorului in care se 

vor mentiona datele de identitate ale castigatorului, premiul castigat, seria alocata biletului participant 

si semnaturile partilor. 

 

7.3.5.  Premiile vor fi inmanate prin curier sau in agentiile organizatorului, numai castigatorilor sau 

imputernicitilor acestora (in baza unei imputerniciri in forma autentica), ce detin asupra lor un act de 

identitate valabil si biletul in baza caruia a participat la prezenta campanie, a carui serie a fost extrasa 

ca si castigatoare. 

 

7.3.6. Nici o eroare cu privire la datele furnizate de catre participanti nu atrage raspunderea 

Organizatorului Campaniei promotionale. Ca atare, acesta nu are nici un fel de obligatie de acordare a 

premiului in conditiile descrise mai sus, în cazul furnizarii unor date eronate, care au dus la 

imposibilitatea identificarii si/sau anuntarii castigatorului. 

 

8. LITIGII 

 

8.1. Eventualele neintelegeri aparute intre Organizator si participantii la prezenta campanie 

promotionala se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, 



acestea vor fi supuse spre solutionare instantelor judecatoresti de la sediul Organizatorului, in 

conformitate cu prevederile legislatiei romane.  

 

9. INTRERUPEREA, INCETAREA CAMPANIEI PROMOTIONALE 

 

9.1.  Campania promotionala va putea fi intrerupta pentru durate determinate si/sau va putea 

inceta doar in caz de forta majora si/sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive 

independente de vointa sa, de a o continua, dar nu inainte de a anunta acest lucru prin afisare in 

locatie. 

 

9.2.  Pentru scopul acestui Regulament Oficial, forta majora inseamna orice eveniment care nu 

poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe 

acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.  

In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, 

inundatii, greve si blocaje, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare 

care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a prezentului Regulament si care poate interzice 

sau modifica termenii lui etc.  

 

10. ALTE PREVEDERI 

 

10.1. Prin participarea la prezenta Campanie, Organizatorul le va putea solicita Castigatorilor 

ca, in baza consimtamantului acestora, persoana lor (imaginea), numele, prenumele, localitatea 

in care domiciliaza, cat si eventualele fotografii sau filmari (care contin imaginea si/sau vocea 

acestora), sa poata fi folosite in scop promotional si eventual sa fie publicate de Organizator in 

diverse mijloace media, fara plata unor compensatii materiale, insa doar in legatura cu prezenta 

promotie si fara a prejudicia imaginea ori drepturile acestora.  

 

10.2. Regulamentul Oficial al campaniei este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant in 

locatiile participante sau pe pagina web a organizatorului in sectiunea concurs,  pe toata perioada 

de desfasurare a campaniei promotionale.  

 

10.3. Participarea la aceasta Campanie promotionala implica obligativitatea participantilor de a 

respecta prevederile prezentului Regulament si ale legislatiei aplicabile.  

 

10.4. Prin participarea la Campanie, participantii confirma cunoasterea prevederilor 

Regulamentului si isi exprima acordul in privinta respectarii acestora, de asemenea, participantii 

isi exprima acordul de utilizare a datelor lor personale in scopuri de marketing si publicitate.  

 

10.5. Participantilor la campania “Lacatus te premiaza ”, le sunt garantate drepturile prevazute 

de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal si libera circulatie a acestor date, in special urmatoarele drepturi: dreptul la informare 

(art. 12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14),  

dreptul de opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii ind ividuale şi dreptul de a se 

adresa justiţiei.  
 

10.6. Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit, pe durata 

Campaniei, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de 

asemenea, dreptul de a se opune la folosirea acestora in orice moment, cu exceptia cazurilor in care 

exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata 

http://www.winner.ro/


Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii nr. 

677/2001. In vederea exercitarii acestor drepturi, participantul la Campanie va trimite o cerere scrisa, 

datata si semnata, catre CEMARBET S.R.L., la adresa din Bucuresti, Sector 4, B-dul Dimitrie 

Cantemir, Nr. 4, Bl. 3C, Sc. A, Et. 5, Ap. 23. 

 

10.7. Datele personale ale castigatorilor vor ramane in inregistrarile contabile ale Organizatorului, 

conform legislatiei fiscale in vigoare. 

 

10.8. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari 

nefondate ce pot aparea ulterior acordarii efective a premiilor. 

 

10.9. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile legale necesare in cazul aparitiei unor situatii 

care ar putea afecta imaginea, prestigiul sau costurile acestei Campanii ori ale Organizatorului. 

 

 

 

CEMARBET S.R.L. 

Administrator  

Durba Marius Daniel 


