REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
„McFlurry X UNTOLD”
4-7 august 2022

Art. 1 ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL CAMPANIEI
Campania „McFlurry X UNTOLD” (denumita in continuare „Campania”) este organizata de catre
PREMIER RESTAURANTS ROMANIA S.R.L., companie constituita si functionand conform legilor
romane, cu sediul social in Bucuresti, Sos. Nicolae Titulescu nr. 4-8, Cladirea America House, Aripa
de Vest, Etaj 5, Sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/16755/1994, Cod
Unic de Inregistrare 6205722, reprezentata legal de dna Irina Angelescu, in calitate de Director
Departament Marketing,
Campania promoțională se va desfășura prin intermediul Agenției Field Star S.R.L., societate cu
sediul în România, București, Strada Dionisie Lupu 70-72, sector 1, înregistrat la Registrul
Comerțului cu numărul J40/9824/2003, cod fiscal RO 15600992, denumită în continuare ”Agenția”.
Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul regulament (denumit in
continuare „Regulamentul”) este finala si obligatorie pentru participanti.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament; orice astfel de modificare va
fi anuntata public de Organizator cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare.
Art. 2 . LOCUL DE DESFĂŞURARE ŞI DURATA CAMPANIEI PROMOŢIONALE
2.1. Campania este organizată şi se desfăşoară în cadrul Festivalului Untold.
2.2. Campania va începe pe data de 04.07.2022, ora 16:00, și va dura până pe 07.07.2022, ora 23:59:59,
denumită în continuare „Perioada Campaniei”, după următorul program:
Data

Interval orar de activare

04.07.2022

16:00:00-23:59:59

05.07.2022

16:00:00-23:59:59

06.07.2022

16:00:00-23:59:59

07.07.2022

16:00:00-23:59:59

2.3 Intervalul orar de activare va putea fi intrerupt la epuizarea Voucherelor de inghetata McFlurry.
2.4. Orice modificare a duratei va fi anuntata public de Organizator.
2.5 Orice Participant care nu se încadrează în acest interval de timp nu va fi luat în considerare.
După data încetării Campaniei, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate și nu își mai asumă
nicio obligație în legătură cu orice circumstanță care ar putea eventual conduce la concluzia
actualității sau continuării Campaniei.

Art. 3 DREPTUL DE PARTICIPARE
3.1 Campania este deschisă participării persoanelor fizice participante la Festivalul Untold, cu vârsta
de minim 18 ani (împliniţi până la data începerii Campaniei), care respectă termenii şi condiţiile
prezentului Regulament Oficial (denumite în continuare „Participanţii”).
3.2 Nu pot participa la aceasta Campanie angajații Organizatorului, ai companiilor colaboratoare la
această Campanie, inclusiv ai Agenției, şi nici soții, frații, părinții sau copiii acestora.
3.3 Participarea la această Campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi
neechivocă a prezentului Regulament.
Art. 4 REGULAMENTUL CAMPANIEI
4.1.Regulamentul este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a Campaniei,
în oricare dintre următoarele modalități:
a. Fizic la locurile de activare;
b. În urma unei solicitări scrise trimise la sediul Organizatorului, menționat la Secțiunea 1 de mai
sus;
c. Pe website-ul https://www.mcdonalds.ro/regulament
4.2 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizată, în scopul informării
publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ.
Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate şi completate în
conformitate cu prevederile Regulamentului.
4.3 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, precum şi
dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe desfășurarea Campaniei, cu condiția înștiințării
prealabile a Participanților cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia, fără
drept de compensare. Orice modificare de acest fel va fi adusă la cunoștință Participanților
cuprinzând și motivele aferente, prin aceeași modalitate ca și Regulamentul, înainte de data la care
va intra în vigoare respectiva modificare, prin încheierea unui act adițional ce va face parte
integrantă din Regulament. Orice act adițional la Regulament va fi autentificat de un notar public.
4.3 Organizatorul nu își va asuma nicio responsabilitate cu privire la cunoașterea ori necunoaşterea
Regulamentului și a modificărilor acestuia de către Participanți, cât timp acestea au fost facute
disponibile Participanților în modurile prevăzute la art. 110 de mai sus.
4.4 Niciun Participant nu va putea solicita continuarea Campaniei și nici repararea vreunui
prejudiciu produs prin suspendarea regulamentară a Campaniei.
4.5 Participarea la Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a
Regulamentului.
Art. 5 ACTIVITATILE DESFASURATE IN CADRUL CAMPANIEI.
5.1. In cadrul Campaniei vor avea loc doua activitati (jocuri) , fiecare avand mecanismul propriu
detaliat mai jos in Sectiunea 6.

A. Unlock it with a dance – Kinect dance
B. Tarot Treasure Hunt
5.2.Fiecare participant poate participa fie la o singura activitate, fie la ambele activitati.
Art. 6 MECANISMUL
6.1 Unlock it with a dance – Kinect dance - Panou interactiv cu dispenser de pahare de
înghețată McFlurry (fără conținut).
6.1.1. Pentru înscrierea valabilă în vederea participării la Unlock it with a dance - Kinect dance
Campanie este necesar ca participanții să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții:
a. Să aibă drept de participare, respectiv să îndeplinească condiţiile Secțiunii 3 de mai sus.
b. Să reproduca miscarile de dans din videoclipul rulat pe ecran (panoul interactiv). La atingerea a
minim 70% din miscarile de dans din videoclipul rulat pe ecran, dispenserul deblochează 1 (un)
pahar gol de McFlurry. Detectarea miscarilor de dans ale participantilor si compararea cu miscarile
din cadrul videoclipului rulat se face automat de catre sensorul Kinect One for Windows.
c. Paharul deblocat poate fi preschimbat pe loc, intr-un voucher de inghetata McFlurry.
d. Un participant poate participa de mai multe ori pe zi la Unlock it with a dance – Kinect dance,
(dar nu participari consecutive) fara a i se limita numărul de premii (vouchere) câștigate.
6.2 Tarot Treasure Hunt
6.2.1 Pentru înscrierea valabilă în vederea participării la Campanie este necesar ca participanții să
îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții:
a.Să aibă drept de participare, respectiv să îndeplinească condiţiile Secțiunii 3 de mai sus.
b.Să aiba un cont valid in Aplicatia McDonald’s.
c. Să caute toate cele (patru) 4 carti de tarot ascunse atat in spațiul de lounge McDonald’s din
cadrul Festivalului Untold (denumit si Lounge Area McFlurry) cat și în împrejurimile lui.
Cartile de tarot sunt 4 totemuri cu dimensiune de 20x40cm, fiecare dintre ele avand inscriptionat
un QR code unic care poate fi citit cu camera telefonului mobil prin aplicatia McDonald’s Romania.
Cartile de tarot (denumite „totemuri”) pot si vor fi mutate si amplasate in zone diferite din ora in
ora, in intervalul de functionare al activitatii.
d. Sa scanezează toate cele 4 (patru) coduri QR inscriptionate pe totemurile cu grafica de carti de
tarot mentionate la punctul b) cu ajutorul camerei foto a telefonului sau prin aplicațiile dedicate de
scanare a code-urilor QR
Fiecare scanare direcționează participantul în Aplicația McDonald’s unde îi vor fi înregistrate
codurile scanate.

e. După ce descoperă toate QR code-urile ascunse, participantul primește un mesaj în aplicația
McDonald’s cu un cod unic. In schimbul codului primit in Aplicatie la finalizarea jocului,
participantul primeste un voucher de inghetata McFlurry.
f. Participanții au dreptul de a scana toate cele (patru) 4 coduri QR în decursul celor 4 zile de
desfășurare a Festivalului, însă pot participa o singură dată și pot câştiga un singur premiu pe toată
durata Festivalului.
6.3 Fără a afecta prevederile prezentului Regulament, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a verifica
indeplinirea conditiilor de care participanti, iar în cazul în care sunt constatate neregularități,
respectiva participare va fi invalidată.
Art. 7 PREMIILE SI ACORDAREA ACESTORA
7.1 In cadrul acestei Campanii sunt acordate 2.000 premii constand in Voucher Inghetata McFlurry
după cum urmează:
a.

Unlock it with a dance – Kinect dance

Ziua 1 (4 august): 250 vouchere
Ziua 2 (5 august): 250 vouchere
Ziua 3 (6 august): 250 vouchere
Ziua 4 (7 august): 250 vouchere
Valoarea totală a premiilor este de 28.750 lei, TVA inclus.
b.

Tarot Treasure Hunt

Ziua 1 (4 august): 250 vouchere
Ziua 2 (5 august): 250 vouchere
Ziua 3 (6 august): 250 vouchere
Ziua 4 (7 august): 250 vouchere
Valoarea totală a premiilor este de 28.750 lei, TVA inclus.
7.2 Premiul constand in Voucher Inghetata McFlurry va fi acordat conform art. 6.1 si art. 6.2
7.3 Voucherul poate fi utilizat în perioada 04 – 08 august 2022 în oricare dintre punctele de vânzare
McFlurry din festivalul Untold (in programul de functionare stabilit de organizator), sau în
perioada 08 – 19 august 2022, în intervalul 10:00-22:00, în orice restaurant McDonald’s.
7.4 Fiecare voucher dă dreptul deținătorului de a revendica, o singură dată, o înghețată McFlurry
Luna sau McFlurry Mystic la alegere. Oferta nu se cumulează cu alte oferte sau promoții și nu poate
fi preschimbată în bani.
7.5 Premiile care, în baza prevederilor prezentului Regulament, nu se pot acorda vor rămâne la
dispoziția Organizatorului, care poate dispune de ele cum consideră de cuviință.

7.2 Participanţilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte
suplimentare, cu excepţia cheltuielilor normale de desfăşurare a Campaniei (cost internet).
7.3 Câștigătorii nu au posibilitatea și nici dreptul de a cere modificarea caracteristicilor premiilor si
nici acordarea contravalorii în bani a premiilor. Câștigătorii sunt singurii beneficiari ai premiilor
atribuite și nu pot ceda drepturile asupra premiilor câștigate unor alte persoane.
7.4 Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte bunuri sau servicii şi nici cu valoarea lor în bani. În
cazul refuzului vreunui potențial Câștigător de a beneficia de premiu (prin refuzul unui Câștigător
însemnând că respectivul Câștigător nu dorește să intre în posesia premiului), acesta va pierde
dreptul de atribuire a premiului. În cazul în care după finalizarea Campaniei rămân premii
neacordate, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu le mai atribui.

Art. 8 INTRERUPEREA CAMPANIEI
8.1 Campania va putea fi intrerupta in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului,
dar nu inainte de a anunta publicul cu cel putin 12 de ore in prealabil.
8.2 Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de
catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile
asumate prin prezentul Regulament.
8.3 Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie, total sau partial, demararea, continuarea
sau finalizarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea
obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata.
8.4 In situatiile avute in vedere mai sus, Organizatorul este exonerat de orice raspundere fata de
participantii la Campanie, dupa cum nu este tinut la plata vreunei sume cu titlul de despagubire
catre participanti si/sau terti.
Art. 9 PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
9.1 In cadrul Campaniei nu se colecteaza date cu caracter personal pentru jocul Unlock it with a
dance – Kinect dance - Panou interactiv cu dispenser de pahare de înghețată McFlurry
(fără conținut).
9.2 Pentru participarea la jocul Tarot Treasure Hunt, participantii vor scana totenurile folosind
contul activ din Aplicatia McDonald’s. Pentru utilizarea Aplicatiei McDonald’s se aplica Politica
de confidentialitate disponibila aici: https://www.mcdonalds.ro/sites/default/files/inlinefiles/Politica_de_confidentialitate-Aplicatia_McDonalds.pdf
Art. 10 LEGEA APLICABILA SI SOLUTIONAREA DISPUTELOR
10.1 Legea aplicabila este legea romana.
10.2 Eventualele diferende aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor solutiona
pe cale amiabila; in cazul in care o astfel de solutionare nu este posibila, diferendul va fi deferit
instantelor judecatoresti competente.

Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor legale aplicabile si a fost semnat
astazi, 02.08.2022.

PREMIER RESTAURANTS ROMANIA SRL
Prin Irina Angelescu
Marketing Director

