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Regulamentul Promotiei 
 
 
Art. 1 Organizatorul promotiei 
 
Promotia “Visa World Cup 2018” este organizata in numele si pentru Visa Europe Services Inc., 
de catre S.C. LION COMMUNICATION SERVICES BUCURESTI S.R.L. cu sediul social in 
Romania, Mun. Bucuresti, Str. Nicolae Iorga nr. 13, Sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului 
Comertului sub nr. J40/8531/2009, CIF: RO25848554, Nr. Operator de date cu caracter 
personal: 10975, reprezentata legal de Dl. Theodor Liviu DUMITRESCU, in calitate de 
administrator, numita in continuare “Organizator”. 
 
Art. 2 Banci participante/ Produse participante  
 
La aceasta promotie participa orice card Visa de credit, de debit sau comercial, eliberat in 
Romania de catre urmatoarele banci: 

• BANCA TRANSILVANIA SA 
• UNICREDIT BANK SA 
• ALPHA BANK ROMANIA SA 
• BANCA COMERCIALA ROMANA SA 
• BRD GROUPE SOCIETE GENERALE 
• ING BANK NV, ROMANIA BRANCH 
• PIRAEUS BANK ROMANIA SA 
• PATRIA BANK 
• RAIFFEISEN BANK  
• CEC BANK SA 
• MARFIN BANK 
• BANCPOST 
• OTP BANK 
• LIBRA BANK 
• CREDIT EUROPE BANK 
• PRO CREDIT BANK  

 
(denumite in continuare in mod individual "Banca Participanta" si colectiv "Bancile 
Participante"). 
 
Art. 3 Perioada promotiei  
Perioada de desfasurare a promotiei este 18.04.2018, ora 00:00:01 ora Romaniei – 
29.04.2018, 23:59:59 ora Romaniei. 
Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. 
 
Art. 4 Regulamentul promotiei  
4.1 Regulamentul oficial al Promotiei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe 
intreaga durata a promotiei, in oricare dintre urmatoarele modalitati: 

• in format electronic, prin accesarea website-ului www.visa.ro  
• in urma unei solicitari scrise trimise fie prin e-mail la adresa office.promo@publicis.ro, 

fie prin posta la adresa Organizatorului din Bucuresti, sector 1, Str.Nicolae Iorga, nr. 
13. 

• la orice Banca Participanta, care se regaseste in lista Bancilor Participante.  
 
4.2 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Promotia poate fi mediatizata in scopul informarii 
publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. 
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Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu 
prevederile prezentului Regulament, iar prevederile Regulamentului vor prevala. 
 
4.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum 
si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Promotiei, cu conditia 
instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile 
acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse 
in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe website-ul www.visa.ro 
cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile. 
 
Art. 5 Dreptul de participare  
In aceasta promotie pot participa toate persoanele fizice, juridice si fizice autorizate care 
indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: 

• Sa aiba varsta minima de 18 ani impliniti la data de incepere a promotiei, adica 
18.04.2018 – pentru persoanele fizice; 

• Sa fie titularul unui card Visa (de credit, de debit sau comercial) emis in Romania de o 
Banca Participanta, indiferent de moneda cardului; 

• Sa fi efectuat cel putin o tranzactie cu cardul Visa, in perioada promotiei, la comerciantii 
care accepta o astfel de modalitate de plata pe teritoriul Romaniei si/sau in strainatate 
(prin "tranzactie" se intelege tranzactia efectuata la punctele de vanzare POS sau 
online si nu retragerea de numerar facuta la un ATM); 

• Sa nu ii fi fost interzisa participarea la meciurile din cadrul FIFA, pentru perioada 1 iunie 
2018 – 15 iulie 2018, printr-o hotarare judecatoresca. 

 
Nu au dreptul de a participa la aceasta promotie asociatii/actionarii, administratorii si angajatii 
companiei organizatoare si ai companiilor colaboratoare la aceasta promotie, precum si 
membrii familiilor acestora (si anume copii, parinti, sot/sotie). In cazul in care in cadrul tragerii 
la sorti se vor extrage tranzactiile efectuate de aceste persoane, aceste extrageri  vor fi 
invalidate.  
 
Fiecare tranzactie efectuata cu un card Visa (de credit, debit sau comercial), in perioada 
promotiei si in acord cu dispozitiile prezentului regulament, reprezinta cate o inscriere in 
promotie, deci o sansa la tragerea la sorti. Mai multe tranzactii reprezinta mai multe sanse la 
tragerea la sorti. Prezenta promotie poate fi prelungita de catre Organizator. Prelungirea va fi 
adusa la cunostinta participantilor prin act aditional ce va fi facut public cu cel putin 24 ore 
inainte de intrarea acestuia in vigoare. 
 
Art. 6 Premiile promotiei  
6.1 In cadrul acestei promotii se vor acorda 7 (sapte) premii astfel: 
In cadrul primei saptamani de Promotie (18 – 22 aprilie 2018) se vor acorda 3 (trei) premii, 
fiecare constand in pachet excursie VIP la Moscova, Rusia, pachetul continand: 

- Bilete de avion dus/intors pentru doua persoane 
- Preluare de la si spre aeroport la Moscova  
- 4 nopti de cazare in camera dubla deluxe cu mic dejun inclus in perioada 15 – 19 iunie 

2018 
- 1 produs Visa Prepaid  
- Produse marcate/branduite Visa Fifa  
- Activitati de grup 
- Transport la toate activitatile programate 
- Bilet dublu la meciul Argentina – Islanda din data de 16 iunie 2018, cu pachet de 

ospitalitate inaintea meciului 
- Echipa de eveniment Visa pentru suport pe toata perioada evenimentului 

In cadrul celei de-a doua saptamani de Promotie 23 – 29 aprilie 2018 se vor acorda 4 (patru) 
premii, fiecare constand in pachet excursie VIP la Moscova, Rusia, pachetul continand: 
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- Bilete de avion dus/intors pentru doua persoane 
- Preluare de la si spre aeroport la Moscova  
- 4 nopti de cazare in camera dubla deluxe cu mic dejun inclus in perioada 15 – 19 iunie 

2018 
- 1 produs Visa Prepaid  
- Produse marcate/branduite Visa Fifa  
- Activitati de grup 
- Transport la toate activitatile programate 
- Bilet dublu la meciul Germania – Mexic din data de 17 iunie 2018, cu pachet de 

ospitalitate inaintea meciului 
- Echipa de eveniment Visa pentru suport pe toata perioada evenimentului 

 
 
Prima saptamana de promotie este 18.04.2018, ora 00:00:01 – 22.04.2018, ora 23:59:59, iar 
a doua saptamana de promotie incepe in ziua de 23.04.2018, ora 00:00:01  si se incheie in 
ziua de 29.04.2018 ora 23:59:59.  
 
6.2 Valoarea totala a premiilor ce vor fi oferite in cadrul Promotiei este de 507.227,00 lei, 
valoarea premiilor fiind calculata la Cursul de schimb 1 USD = 3,7600 lei si 1 GBP = .5.3803 
lei  
 
6.3 In cadrul Promotiei, un participant poate castiga mai multe premii. 
  
6.4 Premiile sunt nominale. In cazul in care castigatorul nu poate beneficia de premiu, din 
motive independente de Organizator, acesta va fi invalidat, iar premiul va fi acordat urmatoarei 
rezerve. 
 
6.5. In cazul in care premiul nu mai este disponibil, Visa isi rezerva dreptul sa inlocuiasca 
premiul cu unul de valoare egala sau mai mare. Orice inlocuire se va face doar prin vointa 
discretionara a Visa. In cazul in care castigatorul nu accepta inlocuirea, acesta pierde dreptul 
de a primi premiul. 
 
6.6 Pentru orice alte servicii sau produse care nu se regasesc la art. 6.1, castigatorul si 
insotitorul vor suporta contravaloarea acestora.  
Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru situatiile urmatoare:  

- In cazul in care castigatorul si/sau insotitorul nu ajunge/ajung la orele si/sau in locatiile 
comunicate 

- Pentru orice modificari survenite in programul prestatorilor de servicii de transport 
- Refuzul imbarcarii sau tranzitarii de catre autoritatile vamale datorat unor situatii ce tin 

de castigator/insotitor. 
De asemenea, Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru niciun accident suferit de 
castigator/insotitor, pentru pierderea sau furtul bunurilor materiale sau orice alte daune 
intervenite in perioada excursiei.  
Costurile aferente ingrijirii, in cazul unor eventuale accidente, sau imbolnavirii pe perioada 
excursiei nu vor fi suportate de catre organizator.  
 
6.6. Toate biletele 2018 FIFA WORLD CUP RUSSIA™  sunt emise in conformitate cu Termenii 
si Conditiile FIFA pentru Achizitia de Bilete, disponibile pe website la: 
http://www.fifa.com/worldcup/organisation/ticketing/index.html;  
 
6.7. Pentru aceasta promotie FIFA nu este tinuta raspunzatoare. 
 
Art. 7 Mecanismul promotiei  
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Perioada desfasurarii promotiei este 18.04.2018, ora 00:00:01 ora Romaniei – 29.04.2018, 
23:59:59 ora Romaniei. 
 
Pentru a fi inscrisi la aceasta promotie, participantii trebuie sa efectueze cel putin o tranzactie 
cu cardul Visa, in orice locatie comerciala de pe teritoriul Romaniei sau in strainatate, care 
permite o astfel de modalitate de plata (prin „tranzactie” se intelege tranzactia efectuata cu un 
card Visa emis in Romania, la punctele de vanzare – POS sau online si nu retragerea de 
numerar facuta la un ATM), in perioada promotiei. Fiecare tranzactie efectuata in perioada 
promotiei, reprezinta o inscriere la promotie, neexistand un plafon maxim de inscrieri. 
 
Pentru ca o inscriere in promotie sa fie valida, trebuie sa indeplineasca cumulativ 
urmatoarele conditii: 

• Tranzactia sa fie efectuata intr-o locatie comerciala pe teritoriul Romaniei sau in 
strainatate care accepta aceasta modalitate de plata; 

• Tranzactia sa fie efectuata prin intermediul unui card Visa, indiferent de moneda 
cardului, eliberat in Romania de catre o Banca Participanta (tranzactia nefiind 
conditionata de un anumit plafon valoric minim sau maxim); 

• Tranzactia sa fie efectuata de catre o persoana care sa indeplineasca conditiile de 
participare ale prezentului Regulament; 

• Tranzactia sa fie realizata in perioada promotiei, respectiv incepand cu 18.04.2018, ora 
00:00:01 (ora Romaniei) si pana la 29.04.2018, 23:59:59 (ora Romaniei) (tranzactiile 
efectuate in afara acestei perioade nu vor fi luate in considerare). 

 
 
Fiecare tranzactie va primi de la Banca Participanta un Transaction ID, care nu identifica in 
sine un participant. Transaction IDs sunt trimise dupa incheirea fiecarei luni promotionale de 
catre Bancile Participante catre Organizator pentru tragerea la sorti a premiilor zilnice. 
Extragerile se vor face din bazele fiecarei saptamani din fiecare luna de promotie.  
 
Art. 8 Desemnarea castigatorilor si acordarea premiilor 
 
8.1 Tragerile la sorti  
Pentru fiecare saptamana de promotie, conform celor mentionate la art. 7, se va efectua cate 
o tragere la sorti in cadrul careia se vor acorda 3 (trei) premii pentru prima saptamana, 
respectiv 4 (patru) premii pentru a doua saptamana.  
 
Extragerile vor avea loc astfel: 

• in data de 27 aprilie 2018 pentru prima saptamana (18.04.2018, ora 00:00:01 – 
22.04.2018, ora 23:59:59) 

• in data de 8 mai 2018 pentru a doua saptamana (23.04.2018, ora 00:00:01- 
29.04.2018 ora 23:59:59)  

 
Tragerile la sorti vor fi realizate electronic la sediul S.C. Mediapost Hit Mail S.A., situat in 
Bucuresti, Str. Siriului nr. 42-46, etaj 3, Sector 1. 
La fiecare tragere la sorti vor fi extrase si 10 (zece) rezerve suplimentare. In caz de invalidare 
a primului participant extras, rezervele vor fi desemnate castigatoare in ordinea extragerii 
acestora. 
 
Organizatorul nu va fi facut responsabil in cazul in care una din banci nu trimite tranzactiile 
aferente unei saptamani de promotii, inainte de extragere cu cel putin o zi, sau se retrage din 
promotie. 
Tragerile la sorti se vor efectua din tranzactiile primite, aferente promotiei, cel putin cu o zi 
inainte de extragere. Tranzactiile primite dupa acest termen nu vor fi luate in considerare de 
catre Organizator. 
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8.2 Validarea castigurilor. Publicarea castigatorilor.  
Ulterior desemnarii castigatorilor Promotiei, potrivit mecanismelor de selectie descrise mai 
sus si corespunzatoare fiecarui tip de premiu in parte, Organizatorul, prin intermediul 
bancilor va proceda la validarea castigurilor, ocazie cu care se va verifica indeplinirea 
conditiilor privind inscrierea Participantilor in Promotie, precum si modul de desfasurare a 
acesteia.  
 
Astfel, pentru ca un participant sa poata fi validat drept castigator al Promotiei, este necesara 
indeplinirea tuturor urmatoarelor conditii: 

• Participantul are dreptul de a se inscrie in Promotie, potrivit prevederilor art. 5 de mai 
sus; 

• Inscrierea in Promotie sa se realizeze in conditiile mentionate in cadrul art. 7 de mai 
sus 

Inainte de contactarea potentialilor castigatori, Banca Participanta va verifica indeplinirea 
tuturor conditiilor mentionate la art. 5. In urma confirmarii indeplinirii acestor conditii, potentialii 
castigatori vor fi anuntati de catre Banca Participanta emitenta a cardului Visa detinut de catre 
potentialul castigator, telefonic sau prin e-mail, in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la data 
tragerii la sorti cu privire la premiul castigat, precum si cu privire la demersurile necesare pentru 
a intra in posesia premiului.  
 
In cazul tranzactiilor efectuate de catre persoanele fizice prin intermediul cardurilor atasate 
unui cont deschis in numele unei persoane juridice de catre Bancile Participante, castigatoare 
va fi desemnata persoana juridica titulara a cardurilor. Prin urmare, intr-o asemenea situatie, 
ulterior desemnarii castigatorilor conform art.6 de mai sus, Bancile Participante vor contacta 
persoana fizica care are calitatea de reprezentant al persoanei juridice, in vederea indeplinirii 
formalitatilor de validare a premiului conform paragrafului anterior. In cadrul procesului de 
validare, titularul cardului va transmite Bancii Participante o copie a actului de identitate in 
termen de 2 (doua) zile lucratoare. Refuzul sau imposibilitatea titularului cardului de a 
transmite copia actului de identitate in termenul mentionat atrage invalidarea castigului.  
 
In cazul in care potentialul castigator nu doreste premiul, va comunica acest lucru Bancii 
Participante care a initiat convorbirea telefonica, in cadrul respectivei convorbirii, urmand ca 
acest castigator sa fie invalidat, considerandu-se ca respectivul castigator nu doreste sa 
participe la prezenta promotie, caz in care castigator va fi desemnata una din rezervele 
acestuia, cu respectarea termenelor si conditiilor mai sus mentionate. La cererea expresa a 
Organizatorului, potentialul castigator care refuza un premiu castigat si care si-a exprimat 
aceasta dorinta in cadrul convorbirii telefonice initiate de Banca Participanta, va fi rugat sa faca 
acest demers in scris. 
 
In situatia in care un castigator nu poate fi contactat in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la 
data tragerii la sorti prin care acesta a fost desemnat castigator, potentialul castigator va fi 
invalidat, caz in care castigator va fi desemnata una din rezervele acestuia, in ordinea 
extragerii lor, cu respectarea termenelor si conditiilor mai sus mentionate.  
 
In situatia in care unui castigator ii este interzis dreptul de a participa la meciurile FIFA in 
perioada 1 iunie 2018 – 15 iulie 2018, acesta va pierde dreptul de a primi premiul, si premiul 
va fi acordat unui castigator de rezerva in acelasi timp ca celui initial. Oricarui insotitor ales de 
castigator trebuie, de asemenea, sa nu ii fie interzis dreptul a participa la meciurile FIFA in 
perioada 1 iunie 2018 – 15 iulie 2018. 
Anuntarea castigatorilor se va realiza public prin publicarea pe website-ul www.visa.ro in 
temen de 10 zile lucratoare de la data validarii acestora, sub rezerva neintervenirii uneia dintre 
situatii mentionate mai sus.  
In cazul in care un premiu nu este acordat din motive independente de acesta, Organizatorul 
are dreptul de a-l anula. 
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8.3 Acordarea premiilor  
 
In cazul tranzactiilor efectuate de catre persoanele fizice prin intermediul cardurilor atasate 
unui cont deschis in numele unei persoane juridice de catre Bancile Participante, castigatoare 
va fi desemnata persoana juridica titulara a cardurilor. Prin urmare, intr-o asemenea situatie, 
ulterior desemnarii castigatorilor conform prezentului Regulament, Bancile Participante vor 
contacta persoana fizica care are calitatea de reprezentant al persoanei juridice, in 
conformitate cu conditiile de validitate de mai sus. 
 
Premiile vor fi transferate castigatorilor de catre Organizator cu respectarea dispozitiilor fiscale 
in materie, taxele/impozitele aferente fiecarui premiu fiind in sarcina Organizatorului.  
 
Castigatorul nu are posibilitatea sa primeasca contravaloarea in bani a premiului castigat. 
 
 
Art. 9 Taxe si impozite  
 
Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze catre bugetul statului impozitul 
datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatorii persoane fizice din aceasta promotie, in 
conformitate cu dispozitiile prevazute de Lg. 227/2015 cu modificarile ulterioare, privind 
Codul fiscal. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu 
acestea, fiind in sarcina exclusiva a fiecarui castigator. 
 
Art. 10 Protectia datelor personale  
Organizatorul se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor cu caracter personal ale 
participantilor si sa respecte prevederile din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor 
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date 
(denumita in continuare „Legea nr. 677/2001”) precum si oricare prevederi legale aplicabile. 
 
Prin inscrierea si participarea la promotie participantii sunt de acord in mod expres cu 
prevederile prezentului Regulament, inclusiv cele cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal, si anume ca numele, prenumele, adresa, email-ul, numarul de telefon, sa fie 
prelucrate pentru ca acestia sa fie verificati si validati ca participanti in cadrul promotiei conform 
prezentului Regulament, pentru remiterea premiilor. De asemenea, participantii sunt de acord 
cu prelucrarea codului lor numeric personal pentru indeplinirea obligatiilor legale de catre 
Organizator si Banca participanta.  
 
In plus fata de cele de mai sus, prin inscrierea si participarea la aceasta promotie, participantii 
sunt de asemenea de acord ca datele lor personale mentionate mai sus sa fie introduse in 
baza de date a Organizatorului pentru ca acestea sa fie prelucrate si folosite de acesta (fie 
direct, fie prin parteneri contractuali) pentru scopuri cum ar fi: pregatirea de raporturi statistice 
cu privire la consumatori, activitati de marketing directe cum ar fi informarea acestora cu privire 
la actiuni promotionale/de marketing viitoare ale Organizatorului sau Visa, fie prin email, posta 
si/sau SMS, trimiterea de diverse materiale promotionale/de informare si/sau articole 
promotionale.  
Participantii au dreptul sa se dezaboneze de la primirea de oferte promotionale/de 
publicitate/materiale/informatii/articole/mostre de la Organizator, urmand procedurile 
mentionate prin email, posta sau SMS.  
Prin inscrierea si participarea la aceasta promotie, participantii sunt de acord ca, in cazul in 
care vor castiga, numele si localitatea de resedinta sa fie facute publice si folosite in scopuri 
publicitare, fara alte obligatii sau plati.  
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Organizatorul se obliga sa nu dezvaluie datele cu caracter personal niciunei terte parti, cu 
exceptia partenerilor sai contractuali si doar pentru scopurile mentionate in cadrul prezentului 
Regulament.  
Datele personale mentionate mai sus pot fi dezvaluite (i) participantilor, la solicitarea acestora, 
(ii) autoritatilor, in conformitate cu prevederile legale, (iii) partenerilor contractuali ai 
Organizatorului pentru scopurile prezentului Regulament. 
La solicitarea scrisa, semnata si datata a participantului si trimisa catre Departamentul Relatii 
Clienti a S.C. LION COMMUNICATION SERVICE S.A., Str. Nicolae Iorga, nr. 13, Bucuresti, 
sector 1, odata pe an, in mod gratuit, S.C. LION COMMUNICATION SERVICE S.A. va 
confirma daca proceseaza sau nu datele persoanei respective sau va inceta prelucrarea 
acestora. Mai mult, S.C. LION COMMUNICATION SERVICE S.A. la solicitarea participantilor 
va corecta, updata, bloca, sterge sau va transforma in date anonime toate datele utilizate cu 
incalcarea prevederilor Legii nr. 677/2001. 
Organizatorul va prelucra datele personale ale participantilor pe durata promotiei si pentru o 
perioada de 60 zile dupa incetarea promotiei in ceea ce priveste datele personale ale 
participantilor.  
Organizatorul va respecta toate drepturile acordate participantilor de Legea nr. 677/2001, 
respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, 
dreptul de a se opune ca date care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, dreptul de a nu 
fi supus unei decizii individuale, precum si dreptul de a se adresa justitiei.  
Adresa de primire a cererilor legate de date personale este Departamentul Relatii Clienti a 
S.C. LION COMMUNICATION SERVICE S.A., Str. Nicolae Iorga, nr. 13, Bucuresti, sector 1 
sau prin transmiterea unui mesaj electronic la adresa de email promo@publicis.ro  
 
Art. 11 Litigii si legea aplicabila  
 
Eventualele litigii avand ca parti pe Organizatorul promotiei si un participant la promotie vor fi 
solutionate pe cale amiabila, iar in cazul in care acest lucru nu este posibil, acestea vor fi 
solutionate de instanta competenta teritorial de la sediul social al Organizatorului. 
Legea aplicabila este legea romana. 
Art. 12 - Incetarea / Intreruperea Promotiei. Forta majora 
Promotia poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui 
eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din 
motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Promotiei. 
Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de 
catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa 
sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile 
asumate prin Regulament. 
Promotia mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata 
oricand in baza liberei decizii a Organizatorului, cu conditia ca aceasta decizie sa fie adusa 
la cunostinta publicului cu respectarea prevederilor Sectiunii 4.3 de mai sus. 
 

Art. 14 - Alte Clauze  

Deciziile Organizatorului privind promotia sunt finale si aplicabile tuturor participantilor la 
aceasta promotie. 
Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de 
acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.  
Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile legale necesare in caz de tentativa de 
frauda a sistemului, abuz sau orice alte actiuni care ar putea afecta imaginea sau costurile pe 
care le implica organizarea si desfasurarea Promotiei.  
 


