REGULAMENTUL OFICIAL AL PROMOȚIEI
„Savurați vara împreună cu Mastercard și Aquacity
Vara Vara”
(în continuare „Regulament” și „Promoție” respectiv)
1.
CLIENT ȘI EXECUTOR AL PROMOȚIEI
1.1. Clientul Promoției este Mastercard Europe SA, entitate juridică înregistrată în conformitate cu legislația Belgiei,
număr de înregistrare RPR 0448038446 , cu sediul la adresa: 198/A, Chaussée de Tervuren, 1410 Waterloo, Belgia (în
continuare „Client”).
1.2. Organizatorul și Executorul Promoției este VARAVARA CLUB S.R.L., cu sediul la adresa: strada Mihai Sadoveanu
42/2, Chișinău 2044, Moldova (în continuare „Organizator/Executor”).
2.
PARTICIPANȚII LA PROMOȚIE
2.1. La Promoție pot participa persoane fizice capabile de exercițiu, cetățeni ai Republicii Moldova, care la momentul
participării la Promoție au împlinit vârsta de 7 ani (în continuare „Participant” sau „Participanți”) și care sunt deținători de
carduri de plată ai sistemului internațional de plată Mastercard® Mastercard Standard, Mastercard Debit, Mastercard Gold,
Mastercard Platinum, Mastercard World Elite, emise de băncile Republicii Moldova (în continuare - „Card”, „Carduri”).
3.
LOCAȚIA ȘI TERMENII DE DESFĂȘURARE A PROMOȚIEI
3.1. Promoția se desfășoară pe teritoriul complexului de divertisment Aquacity, situat la adresa: strada Mihai Sadoveanu
42/2, Chișinău 2044, Moldova (în continuare „Teritoriu” sau „Local”).
3.2. Perioada de desfășurare a Promoției este 06 iulie 2022-30 septembrie 2022 inclusiv (în continuare „Perioada
Promoției”).
3.3. Participarea la Promoție este gratuită. Promoția nu este un joc de noroc și nu poate fi utilizată în orice formă a
jocurilor de noroc.
4.
SUPORTUL INFORMAȚIONAL AL PROMOȚIEI
4.1.
Informarea despre regulile și condițiile Promoției se realizează prin postarea Regulamentului oficial pe site-ul
Clientului www.mastercard.md. Promoția poate fi încheiată înainte de expirarea termenului prin decizia Clientului prin
postarea unei notificări corespunzătoare pe site-ul de mai sus al Clientului. Informații suplimentare despre Promoție sunt
postate pe site-ul Organizatorului varavara.md, precum și pe pagina oficială de Facebook a Organizatorului Vara Vara
Aquacity.
4.2.
Aceste Reguli pot fi modificate și/sau completate de către Client/Organizator pe toată perioada Promoției. Astfel de
modificări și completări intră în vigoare din momentul în care sunt publicate în modul specificat în clauza 4.1. din prezentul
Regulament, cu excepția cazului în care se determină altfel în mod direct prin modificări/completări la prezentul Regulament.
5. CONDIȚII DE PARTICIPARE LA PROMOȚIE
5.1. Pentru a participa la Promoție este necesar:
5.1.1. Să aveți Card/Carduri deschis/e sau să solicitați și să activați Cardul/Cardurile în Perioada Promoției;
5.1.2. Să vizitați Localul în Perioada Promoției și la plata online a biletului de intrare pe site-ul varavara.md sau la casele
Localului
prin
terminalul
POS,
primiți
următoarele
reduceri:
5.1.2.1. Deținătorii de carduri Mastercard Standard, Mastercard Debit, Mastercard Gold - 7% (șapte procente);
5.1.2.2. Deținătorii de carduri Mastercard Platinum și Word Elite - 15% (cincisprezece procente).
Fiecare Participant la Promoție nu este limitat în numărul de Reduceri primite conform condițiilor Promoției.
5.2. Nu îndeplinesc condițiile Promoției:
5.2.1. Tranzacțiile efectuate înainte de ora 00.00 a zilei de 06 iulie 2022 și după ora 23:59 a zilei de 30 septembrie 2022,
ora locală;
5.2.2. Tranzacțiile efectuate cu oricare alte carduri de plată, cu excepția Cardurilor prevăzute la clauza 2.1. din prezentul
Regulament.
5.3. Prin participarea la Promoție, Participantul confirmă familiarizarea cu prezentul Regulament și acordul său deplin
și necondiționat privind acesta.
6.
FONDUL DE PREMIERE AL PROMOȚIEI
6.1.
Fondul de premiere al Promoției constă din:

6.1.1. Reducere de 7% (șapte procente) și 15% (cincisprezece procente) din costul biletului de intrare în Local.
Prin „reducere” se înțelege rata procentuală cu care se reduce costul biletului de intrare în Local.
Termenul de utilizare a Premiului este limitat la Perioada Promoției.
Numărul de Premii nu este limitat.
6.1.2. Reducerea în mărimea stipulată în clauza 5.1.2. din Regulament se oferă în mod automat la plata biletului de intrare
în Local cu Cardul corespunzător prin POS-terminal sau pe site-ul Organizatorului varavara.md.
Pe întreaga perioadă a Promoției, un Participant poate primi premii în număr corespunzător numărului de bilete de intrare
achiziționate.
6.2. Premiile Promoției sunt pentru uzul personal de către Participantul la Promoție și nu pot avea caracteristicele unei
comenzi publicitare sau comerciale.
6.3. Clientul/Executorul Promoției își rezervă dreptul de a modifica Fondul de premiere al Promoției sau de a include în
Promoție Premii suplimentare neprevăzute de acest Regulament, sau de a mări valoarea Premiilor existente ale Promoției.
În cazul unor astfel de modificări, Clientul/Executorul sau terții implicați de aceștia vor emite notificări în acest sens în
modul prevăzut în Secțiunea 4 din prezentul Regulament.
7. CONDIȚIILE DE PRIMIRE A PREMIILOR PROMOȚIEI
7.1. Faptul primirii Premiului de către Participant este furnizarea reducerii Participantului la Promoție de către Executor.
7.2. Participanții la Promoție nu pot transmite terților Premiul primit.
7.3. Clientul/Executorul Promoției au dreptul:
- de a refuza participarea la Promoție unei persoane care nu a îndeplinit/a îndeplinit în mod necorespunzător toate condițiile
de participare la Promoție specificate în acest Regulament.
7.4. Clientul/Executorul nu sunt răspunzători în cazul în care este imposibil să se efectueze acțiunile prevăzute de prezentul
Regulament, care vizează implementarea Promoției, din cauza continuării sau consolidării măsurilor restrictive introduse
prin decizii ale autorităților de stat și/sau locale, inclusiv cele care vizează combaterea epidemiilor, pandemiilor etc. În
acest caz, Clientul pot decide să amâne Promoția sau să-i modifice condițiile, inclusiv condițiile privind modul și termenul
înmânării Premiilor, notificând Participanții în modul prevăzut în Secțiunea 4 a Regulamentului.
Clientul/Executorul sunt scutiți de răspundere în cazul unor circumstanțe de forță majoră, cum ar fi dezastrele naturale,
incendiile, inundațiile, acțiunile militare de orice fel, blocadele, modificările semnificative ale legislației în vigoare pe
teritoriul desfășurării Promoției, alte circumstanțe înafara controlului Clientului/Executorului, precum și al terților
implicați de către ei.
7.5. Clientul/Executorul nu sunt responsabili pentru imposibilitatea Participantului de a primi Premiul din cauza oricăror
circumstanțe înafara controlulului Clientului/Executorului, din cauza problemelor tehnice cu transmiterea datelor atunci
când se utilizează canalele de comunicare în timpul Promoției, muncii operatorilor si echipamentelor de comunicație,
eventualele erori ale operatorilor de comunicații, în urma cărora Participanții la Promoție nu au fost notificați sau nu au
fost notificați în timp util cu privire la dreptul de a primi Premii.
8. ALTE CONDIȚII
8.1. Dacă apare o situație care permite o interpretare ambiguă a acestui Regulament, orice chestiuni controversate și/sau
chestiuni care nu sunt reglementate de acest Regulament, decizia finală este luată de către Client. Decizia Clientului este
definitivă și nu poate fi atacată.
8.2. În conformitate cu prevederile Legii Republicii Moldova „Cu privire la protecția datelor cu caracter personal” (în
continuare „Legea”), Participanții la Promoție sunt informați că:
8.2.1. Operatorul datelor cu caracter personal ale Participanților la Promoție este Executorul.
8.2.2. datele personale ale Participanților la Promoție sunt prelucrate de către Executor pentru a asigura participarea
acestora la această Promoție, pentru înmânarea de Premii.
8.2.3. în scopul prelucrării datelor cu caracter personal specificate în clauza 8.2.2. din prezentul Regulament, Executorul
poate procesa numele, prenumele, patronimicul, numărul de telefon mobil și adresa de e-mail.
8.2.4. datele personale ale Participanților la Promoție vor fi prelucrate din momentul primirii acestora și pe durata Perioadei
Promoției, după care vor fi distruse ca urmare a expirării perioadei de stocare a datelor cu caracter personal.
8.2.5. Participanții la Promoție își pot retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor lor personale în scopul specificat
în clauza 8.2.2. din prezentul Regulament prin trimiterea unei cereri scrise către Executor la adresa specificată în prezentul
Regulament, însă astfel ei își pierd dreptul de a participa la Promoție/primire de Premii.
8.2.6. Participanții la Promoție dețin toate drepturile prevăzute de Legea Republicii Moldova „Cu privire la protecția
datelor cu caracter personal”.

8.3. Executorul nu este responsabil pentru protecția oricăror alte date, cu excepția datelor cu caracter personal transferate
în condițiile Promoției, pentru accesul neautorizat sau accidental la acestea, distrugerea, denaturarea, blocarea, copierea,
distribuirea datelor cu caracter personal, precum și alte acțiuni ilegale. De asemenea, Executorul nu este responsabil pentru
încălcarea drepturilor terților ca urmare a acțiunilor Participantului de furnizare a astfel de date personale.
8.4. În cazul în care Participantul la Promoție, care a devenit eligibil pentru a primi Premiul, refuză să-l primească, orice
pretenții ai unui astfel de Participant la Promoție de primire a oricărei compensații sau returnare a dreptului de a primi
Premiul corespunzător nu sunt acceptate și nu sunt analizate de către Client.
8.5. Clientul/Executorul nu plătesc Participanților la Promoție, care au devenit eligibili pentru a primi Premiile Promoției,
nici o compensație în cazul imposibilității sau refuzului de a primi Premiul.
8.6. În timpul Promoției sau după finalizarea acesteia, Clientul nu este obligat să corespondeze cu Potențialii Participanți
la Promoție și să furnizeze explicații orale sau scrise cu privire la aspecte legate de condițiile Promoției, determinarea
participanților la Promoție care au devenit eligibili pentru a primi Premiile Promoției în conformitate cu termenii Promoției
sau orice alte întrebări similare privind Promoția.
8.7. Regulamentul este aprobat de Client și este valabil în Perioada Promoției.

