
REGULAMENT     OFICIAL  CONCURS 
 “DESCOPERA-TE IN JUNGLA DIN GOLD PLAZA” 

   

DUMINICA 14 OCTOMBRIE ORA 11.00  

     

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI. 

 

Concursul este organizat de firma OUTDOOR EMOTION srl adica (JUNGLE PARK), înscrisă 

în Registrul Comertului: J24/458/2010, CUI  27183546,  

 in parteneriat cu GOLD PLAZA, ALTEX, TOYPLEX, CENTROFARM, CORA, NEW YORKER, 

HoUSE OF ART, C&A, LEONARDO, MAGIC CLUB, SYMPHONII PUB,  BROASTER CHICKEN, 

CARTOFFEL, COFETARIA VIVALDI. 

Participanţii la concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului 

oficial al acestuia, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare "Regulament 

Oficial"). Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public prin vizitarea site-ului 

www.junglepark.ro .  

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, 

urmând ca astfel de eventuale modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil 

de prezentare a acestor modificări pe www.junglepark.ro. 

 

SECŢIUNEA 2. ZONA si PERIOADA DE DESFĂŞURARE  A CONCURSULUI 

Concursul este organizat şi se desfăşoară in incinta GOLD PLAZA in data de 14 octombrie 

2012 incepand cu ora 11.00 si se incheie in jurul orei 17.00.  

SECŢIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE 

2.1. La acest concurs se poate inscrie orice persoana peste 7 ani, cu exceptia angajatilor 

firmei organizatoare. Copiii sub 14 ani au nevoie de acordul scris al parintilor. 

Nu este permisa participarea persoanelor sub influenta alcoolului sau drogurilor.  

Organizatorul nu raspunde de eventuale accidente datorate unor probleme de sanatate 

ale participantilor.  

 

2.1. Participantii au urmatoarele obligatii:  

- sa respecte Regulamentul Concursului si deciziile oficiale ale organizatorilor;  

- sa nu angajeze numele organizatorilor sau al membrilor juriului in contexte 

defaimatoare, care pot aduce prejudicii imaginii acestora;  

- sa puna la dispozitia organizatorului, in cazul unor solicitari specifice, documente 

suplimentare care sa demonstreze veridicitatea informatiilor.  

Reprezinta motiv de excludere a unui participant din competitie nerespectarea uneia sau 

a mai multor obligatii. 



 

 

SECŢIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI 

 

Concursul se desfasoara sub forma unei cautari de comori cu ajutorul indiciilor ascunse in 
interiorul firmelor partenere. Concurentii vor trebui sa-si testeze curajul parcurgand unul 

din traseele Jugle Park si sa escaladeze peretele de catarare. 

 

Participanţii la concurs trebuie să  se inscrie pana la inceperea concursului, cu nume 

prenume varsta si numar de  telefon si acordul parintilor pentru cei sub 14 ani. Inscrierile 

se pot face la Centrul de informare din Gold Plaza (la parter), in Jungle Park et 2, sau la 

tel 0722771267, 0758585178. 

Vor fi 4 categorii : 

- Mowgli 7-10 ani 

- Jane 11-14 ani 

- Tarzan - peste 15 ani 

- Famile ( minim 3 membri din familie) 

Se porneste de la parcul de aventura de la etajul 2 din Gold Plaza unde este si startul si 

sosirea.  

Probele concursului sunt urmatoarele: 

- Parcurgerea traseului din parcul de aventura (verde sau portocaliu, in functie de 

categoria de varsta),  

- La terminarea traseului vor primi un indiciu pentru urmatoarea proba, care va fi in 

unul din spatiile comerciale din incinta GP. Aici vor gasi intrebari la care  trebuie 

sa raspunda ( intrebari legate  de produsele care se gasesc magazinul respectiv). 

Dupa ce au raspuns la intrebari primesc indiciul pentru urmatorul loc unde trebuie 

sa ajunga pentru a gasi urmatoarele intrebari.  

- Escaladarea peretelui de catarare. 

- La sfarsit ei vor veni la locul de plecare cu toate raspunsurile date.  

Se va porni la un interval de 3 sau 5 minute intre participanti,  in functie de numarul lor. 

Fiecare raspuns gresit sau indiciu lipsa este penalizat cu  cate 5 minute. 

Castiga cei care au timpul cel mai bun si raspunsurile corecte. 

 

Nu raspundem pentru eventualele accidente sau daune provocate in incinta magazinelor 

iar daca acestea se intampla vor fi suportate de catre participantul care le-a produs. 

Premiile a caror valoare este prezentata va fi sub forma de vouchere din partea firmelor 

participante si nu se pot schimba in bani. Firmele care participa cu o anumita gama de 

produse, deasemenea nu schimba premiile  in bani si nici in alte produse.   

Printre alte premii, castigatorii vor primi bonuri valorice in parcul de aventura,  iar 



castigatorii locului 1 vor castiga  si o tura de rafting in Cheile Lapusului (cand nivelul apei 

va permite aceasta). 

Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toţi . Pentru informaţii suplimentare, 

vă rugăm să trimiteţi un mail la conceptfly@yahoo.com sau la tel. 0722771267. 

Prin participarea la acest concurs, participanţii sunt de acord să respecte şi să se 

conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial. 

 

 

SECŢIUNEA 5. PROCEDURA PENTRU VALIDAREA ŞI PRIMIREA PREMIILOR 

Toţi câştigătorii vor fi contactaţi conform informatiilor furnizate de aceştia în formularul 

de participare la concurs. De asemenea, numele lor va fi anunţat la decernarea premiilor  

Premierea se va realiza la sfarsitul concursului in urma evaluarii rezultatelor de catre 

organizator 

  

SECŢIUNEA 6. RESPONSABILITATE 

Prin participarea la concurs, toti participanţii şi eventualii câştigatori sunt de acord şi se 

obligă să respecte şi să se conformeze tuturor cerinţelor şi condiţiilor impuse de 

Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atrăgând 

penalizarea sau excludea participantului.  

  

 

  

SECŢIUNEA 7. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE 

În conformitate cu legislaţia în vigoare, Organizatorul este obligat să facă publice numele 

câştigătorilor şi câştigurile acordate în cadrul acestui concurs. Lista câştigătorilor va fi 

afişata pe site-ul www.junglepark.ro  

Organizatorul se obligă de asemenea să respecte prevederile Legii nr. 677/ 2001, privind 

protecţia datelor personale stocate pe durata concursului. Ca atare, Organizatorul se 

angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor/ 

câstigătorilor la prezentul concurs şi să le utilizeze conform prezentului Regulament 

Oficial şi legislaţiei în vigoare. 

Participanţii la concurs, în calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/ 2001, 

următoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), 

dreptul de intervenţie asupra datelor (art.14) şi dreptul de opoziţie (art. 15). 

Prin simpla participare la concurs şi trimiterea datelor personale la Organizator, sau prin 

comunicarea datelor personale pe site-ul www.junglepark.ro , participanţii sunt de acord 

ca datele lor sa intre în baza de date a Organizatorului, să fie prelucrate şi folosite în 

viitor de Organizator exclusiv pentru a informa participanţii cu privire la noi concursuri şi 



informaţii pe teme ştiinţifice şi care privesc demersurile Organizatorului pentru 

promovarea parcului de aventura Jungle Park. La cererea expresa, în scris, a 

participanţilor, Organizatorul nu va mai folosi datele lor personale. 

  

SECŢIUNEA 8. ÎNCETAREA CONCURSULUI 

Prezentul concurs poate înceta numai în cazul producerii unui eveniment ce constituie 

forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de 

voinţa sa, de a continua prezentul concurs. 

 

SECŢIUNEA 9. LITIGII 

Eventualele litigii aparute între Organizator şi participanţii la prezentul concurs se vor 

rezolva pe cale amiabila. 

 

 

INFORMATII SI DETALII LA TEL.: 0722 771267, 0758 585178 


