
 
Regulamentul concursului de Ziua Îndrăgostiților „Câștigați un week-end la Bruxelles” 
 
Acest regulament stabilește condițiile generale aplicabile pentru jocul-concurs. 
 
Articolul 1: ORGANIZARE 
 
1.1 Confiserie Leonidas S.A. cu sediul social situat la adresa 1070 Bruxelles, Bvd. Jules Graindor 41-43, înscrisă la 
Banque Carrefour des Entreprises sub numărul 0407.824.919 și Tayo SPRL cu sediul social situat la 20 av. A. 
Schattens, 1410 Waterloo, înscrisă la Banque-Carrefour des Entreprises sub nr. BE 0867 100 618 (numite în 
continuare, împreună, „organizatorul”) organizează un concurs gratuit și fără obligație de cumpărare, care se va 
desfășura numai în Germania, Olanda, Regatul Unit, Irlanda, Grecia și România. 
 
1.2. Participarea la concurs implică în mod necesar acceptarea fără rezerve de către participant a tuturor 
dispozițiilor Regulamentului. Nerespectarea regulamentului de către participant, precum și orice contestare a 
valabilității, a opozabilității sau a aplicabilității uneia sau mai multor prevederi ale sale, atrage automat nulitatea 
participării sale, precum și pierderea eventualului câștig, fără ca răspunderea organizatorului să poată fi 
angajată.  
  
Articolul 2: CONDIȚII DE PARTICIPARE 
 
2.1.: Acest joc-concurs este deschis oricărei persoane fizice majore, care joacă în calitate personală, cu excepția 
membrilor personalului organizatorului, a membrilor personalului din punctele de vânzare participante, a 
persoanelor și a subcontractanților organizatorului care au colaborat la elaborarea jocului-concurs și, de 
asemenea, cu excepția rudelor acestora de gradul 1 și 2. 
 
2.2.: Participarea este strict nominativă, participantul neavând dreptul, în niciun caz, să participe cu mai multe 
pseudonime, cu mai multe adrese sau în contul altor participanți. 
 
2.3.: Jocul-concurs va fi publicat în punctele de vânzare participante. Va fi, de asemenea, comunicat pe site-ul 
www.leonidas.com și pe pagina de Facebook oficială a organizatorului 
https://www.facebook.com/Leonidas.Official, precum și pe pagina de Instagram oficială a organizatorului. 
Regulamentul va fi disponibil pe site-ul www.leonidas.com. 
 
Orice persoană care îndeplinește criteriile specificate la articolul 2 poate participa la acest joc-concurs, însă este 
înștiințată prin prezentul regulament că anumite puncte de vânzare Leonidas nu participă la acest joc-concurs. 
La concurs participă numai cele care afișează acțiunea. 
 
 
Articolul 3: CÂȘTIGURI 
 
Câștigul pus în joc în fiecare punct de vânzare participant este: 

- O cutie cu ciocolată Leonidas de Ziua Îndrăgostiților care conține 120g de ciocolată  
 
Toți câștigătorii cutiei cu ciocolată de Ziua Îndrăgostiților participă automat la tragerea la sorți pentru marele 
premiu, care constă într-un week-end la Bruxelles. 
 
Marele premiu pus în joc în toate magazinele Leonidas participante (Germania, Olanda, Regatul Unit, Irlanda, 
Grecia și România) este: 
- un week-end la Bruxelles, pentru 2 persoane, care include: biletele de tren sau de avion, pentru plecarea 

dintr-o gară sau un aeroport situat în Germania, Olanda, Regatul Unit, Irlanda, Grecia sau România), 
transferul la hotel, 2 nopți într-un hotel de 4 stele, o cină într-un restaurant tipic din capitală, o vizită cu ghid 
a orașului Bruxelles și vizitarea atelierului de ciocolată din magazinul Leonidas, rue au Beurre, 1000, 
Bruxelles. 

 
Premiul nu include și, așadar, vor trebui achitate de către câștigători, orice alte cheltuieli, care nu sunt 
menționate mai sus, precum, de exemplu (lista nu este exhaustivă): 
- costul combustibilului aferent deplasării între locuința câștigătorului și gară sau aeroport; 
- vizitele care nu sunt prevăzute în program; 
- consumația și mesele, altele decât cele prevăzute în program; 
- consumația de tip minibar, comunicările, programele televizate cu plată etc.; 
- cumpărăturile de suveniruri sau de articole de merchandising. 



 
Premiile câștigate nu vor putea fi preschimbate în contravaloarea lor în numerar.  
 
 
Articolul 4: CONDIȚIILE CONCURSULUI 
 
Jocul-concurs se desfășoară exclusiv în punctele de vânzare participante, prin intermediul fluturașilor puși la 
dispoziție, între 27 ianuarie 2020 și 9 februarie 2020. 
 
Participantul va primi un fluturaș în punctul de vânzare utilizat.  
Apoi, participantul trebuie să răspundă corect la întrebarea următoare: 
 

 
Câte inimioare conține cutia Leonidas de Ziua Îndrăgostiților? 
 
 
                                                     12       8         6 

• Trebuie să își completeze corect și lizibil informațiile de contact. 
• Trebuie să remită fluturașul completat în mod adecvat la recepția magazinului Leonidas vizitat. 

 
În caz de egalitate, câștigătorul cutiei cu ciocolată Leonidas de Ziua Îndrăgostiților va fi tras la sorți dintre 
persoanele care au furnizat răspunsul corect, de către responsabilul magazinului, și va participa automat la 
tragerea la sorți pentru câștigarea marelui premiu, care constă într-un week-end la Bruxelles. 
 
 
Articolul 5: DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR 
 
5.1. Administratorul magazinului Leonidas (după ce a efectuat, dacă este cazul, tragerea la sorți privind cutia cu 
ciocolată Leonidas de Ziua Îndrăgostiților, dintre participanții care au depus fluturașul în magazin și care au 
răspuns corect la întrebare), va telefona personal câștigătorului cutiei din magazinul său, cel mai târziu în data 
de 11 februarie 2020. 
De asemenea, numele câștigătorului va fi afișat în punctul de vânzare până la data de 16 februarie 2020. 
Câștigurile nu vor fi trimise. Câștigătorii unei cutii cu ciocolată vor trebui să ridice personal premiul, la o dată 
stabilită împreună cu responsabilul punctului de vânzare (în termen de 2 săptămâni), în baza buletinului de 
identitate sau a unui document care atestă identitatea câștigătorului. 
 
 Participanții pot juca de mai multe ori, însă nu va putea exista decât un singur câștigător per familie și un singur 
câștigător per punct de vânzare participant. 
 
În ceea ce privește câștigătorii cutiei cu ciocolată, care participă automat la tragerea la sorți pentru marele 
premiu, tragerea la sorți pentru marele premiu va fi realizată de societatea Tayo, după cum urmează: 
 
Tayo va realiza tragerea la sorți a unui magazin, dintre toate magazinele participante. Tayo va telefona 
magazinului selecționat, pentru a afla informațiile de contact ale câștigătorului cutiei cu ciocolată Leonidas de 
Ziua Îndrăgostiților. 
Tayo va telefona apoi câștigătorului cutiei cu ciocolată, pentru a-l înștiința că a câștigat weekendul la Bruxelles 
pentru 2 persoane. 
 
 
5.2. Câștigătorii week-endului la Bruxelles vor fi, așadar, înștiințați personal, prin telefon, de către societatea 
Tayo, care va stabili împreună cu ei modalitatea de obținere și de utilizare a premiului. 
Câștigătorii dispun de un termen de 8 zile, începând de la data la care sunt înștiințați telefonic cu privire la câștig, 
pentru a confirma, prin e-mail trimis organizatorului, dorința de a primi premiul.  
În cazul în care câștigătorul nu ia legătura cu organizatorul în acest interval de timp, premiul este considerat 
refuzat și se va trage la sorți un nou câștigător.  
 
5.3. Câștigătorii vor trebui să respecte regulamentul. Dacă se constată că unul dintre câștigători nu îndeplinește 
criteriile prezentului regulament, premiul nu îi va fi atribuit și va fi remis unui alt participant, în modul prevăzut 
la articolul 5 alineatul 1 de mai sus. 
 
O copie a prezentului regulament este disponibilă în format electronic la adresa www.leonidas.com. 
 



Cu excepția comunicării prezentului regulament și a comunicărilor cu câștigătorii, nu se va răspunde niciunei 
scrisori, niciunui e-mail, fax sau apel telefonic privind acest concurs. Nu se va lua în considerare nicio contestație 
privitoare la regulament. 
Prin participarea la concurs și/sau prin trimiterea informațiilor de contact și a datelor lor de participare, 
participanții declară că au luat cunoștință în mod aprofundat de prezentul regulament și că acceptă 
necondiționat toate clauzele acestuia. 
Organizatorul va putea modifica în orice moment regulamentul, printr-o simplă mențiune în acest sens, afișată 
pe site-ul său. Participanții care au luat deja parte la concurs înainte de intrarea în vigoare a unei modificări 
eventuale a condițiilor jocului-concurs se vor afla sub incidența „vechilor” condiții și nu sub cea a condițiilor 
modificate. 
 
Articolul 6: ASIGURARE ȘI RESPONSABILITATE 
 
6.1. Participarea la concurs are loc pe riscul participantului. 
 
În niciun caz organizatorul nu va fi ținut răspunzător pentru un accident sau daună survenită în virtutea 
participării la concurs, a atribuirii premiului sau a utilizării acestuia.  
 
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica concursul, desfășurarea sa, condițiile de participare sau premiul 
de câștigat, sau chiar să îl suspende ori să îl anuleze, dacă anumite situații imprevizibile sau independente de 
voința sa justifică această măsură. 
 
Cu excepția erorii grave sau intenționate, organizatorul nu poate fi ținut răspunzător pentru o eventuală daună, 
de orice natură ar fi aceasta, care ar decurge din participarea sau din organizarea concursului, din desemnarea 
câștigătorilor sau din atribuirea sau neatribuirea premiilor. Organizatorul nu va fi ținut răspunzător pentru o 
suspendare, modificare sau anulare a concursului. 
 
Prezenta clauză este valabilă și cu privire la personalul organizatorului, al reprezentaților și al colaboratorilor 
săi, precum și cu privire la terții angajați de acesta în cadrul organizării concursului. 
 
Organizatorul depune o diligență maximă pentru organizarea acțiunii. Totuși, este posibil ca informațiile 
reproduse sau furnizate să nu fie complete sau să fie incorecte. Aceste eventuale ambiguități, erori de ortografie 
sau alte erori comparabile, făcute publice de organizator, de orice natură ar fi ele, nu pot fi imputate 
organizatorului și nici nu pot da naștere unei obligații, de nicio natură, în sarcina organizatorului. 
 
 
6.2. Nu există o cale de apel posibilă împotriva tragerii la sorți sau a desemnării câștigătorului. 
 
 
 
Articolul 7: PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
 
7.1. Datele cu caracter personal nu vor fi păstrate ulterior concursului. Datele vor fi păstrate exclusiv pe perioada 
necesară, în scopul menționat anterior. 
 
7.2. Totuși, în virtutea permisiunii exprese acordate de participant („acordul de abonare de pe fluturaș”), 
organizatorul va putea include datele cu caracter personal ale participantului în dosarul său, pentru ca acesta să 
fie ținut la curent cu privire la acțiunile ulterioare care l-ar putea interesa. Datele cu caracter personal vor servi 
exclusiv următoarelor scopuri: furnizarea de informații privind produse și servicii, derularea de acțiuni de 
merchandising direct sau de promovare de produse, efectuarea unor analize statistice sau optimizarea 
produselor și a serviciilor organizatorului. 
Toate acestea se vor derula în strictă conformitate cu legislația belgiană, țara în care este inițiat jocul-concurs și, 
în special, 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 (Regulamentul general privind protecția 
datelor, RGPD). 
În virtutea RGPD, participanții au dreptul de a se opune prelucrării datelor lor cu caracter personal, de a solicita 
accesul la aceste date și de a solicita rectificarea lor. În acest scop și pentru orice întrebare privitoare la datele cu 
caracter personal, participanții se pot adresa organizatorului, în calitatea sa de operator de date, în orice 
moment, trimițând o solicitare la adresa de e-mail: privacy@leonidas.com. Organizatorul va întreprinde toate 
măsurile de precauție necesare pentru protejarea datelor comunicate.  
 
7.3. Participantul garantează că informațiile comunicate sunt actuale, corecte și complete. 



 
7.4. Organizatorul este destinatarul informațiilor nominative. Participanții sunt informați că datele lor de contact 
vor fi utilizate numai în cazul în care câștigă concursul, pentru contactarea participanților câștigători, în scopul 
de a li se remite premiul, numai dacă participantul nu și-a exprimat acordul privind abonarea, conform 
articolului 7.2 de mai sus. Buletinele de participare vor fi distruse ulterior atribuirii cadourilor. 
 
 
ARTICOLUL 8 - PUBLICAREA NUMELUI CÂȘTIGĂTORULUI 
 
8.1. Câștigătorii acceptă ca LEONIDAS să le menționeze identitatea și orașul și/sau țara de domiciliu, pe afișul din 
magazin, pe site-ul Leonidas, pe pagina de Facebook oficială a companiei LEONIDAS, pe Instagram și prin 
mijloacele sale proprii de comunicare. 
Participanții autorizează toate verificările privitoare la stabilirea identității lor. Orice declarație falsă sau indicare 
a unei identități false va antrena eliminarea imediată a participantului. 
 
 
ARTICOLUL 9 - COMPETENȚĂ 
 
Prezentul regulament este supus legislației belgiene și orice diferend privitor la aplicarea sa va fi de competența 
exclusivă a instanțelor din Bruxelles. 


