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REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE 

Turneul Live Cazino 
 
 
Art. 1 - Dispoziții generale 
1.1. Organizatorul Campaniei promoționale „Turneul Live Cazino” este MOZZARTBET MALTA Limited, 
societate malteză cu sediul în Office 2D, Soho St. Julians, Punchbowl Centre, str. Elia Zammit, St. Julians, 
STJ3154, Malta, înregistrată în Registrul Companiilor din Malta sub numărul C83980/2017, denumită în 
continuare Mozzartbet sau Organizatorul. 
1.2. Campania promoțională se desfășoară în scopul promovării activităților desfășurate pe platforma 
www.mozzartbet.ro și a serviciilor oferite de acesta. Participarea la Campania Promoțională nu implică 
achitarea de către participanți a unei taxe de participare, respectiv niciun fel de cheltuială suplimentară și 
nici majorarea prețului pe care produsul l-a avut anterior.  
Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, cunoașterea acestuia fiind 
obligatorie pentru toți participanții. Participarea la Campania promoțională presupune acceptarea 
necondiționată  a prezentului Regulament.  
1.3 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării Campaniei, 
având  obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea 
inițială. Astfel de modificări vor fi făcute publice cu cel puțin o zi înaintea intrării lor în vigoare.  

  1.4 Prezentul Regulament este afișat pe platforma online a Organizatorului. 
 
Art. 2 - Durata campaniei promoționale 
Prezenta campanie promoțională se va desfășura pe platforma online a organizatorului, 
www.mozzartbet.ro în următoarele perioade, denumite în continuare Etape, după cum urmează:  
 

- Etapa I: 21 februarie 2022, ora 00:00 – 27 februarie, ora 23:59; 
- Etapa II: 28 februarie 2022, ora 00:00 - 6 martie 2022, ora 23:59; 
- Etapa III: 7 martie 2022, ora 00:00 – 13 martie 2022, ora 23:59; 
- Etapa IV: 14 martie 2022, ora 00:00 – 20 martie 2022, ora 23:59. 

 
 Art. 3 - Condiții de participare  
 3.1. Campania promoțională se adresează tuturor clienților care participă la oricare dintre mesele adiacente 
ale jocurilor Live Roulette, Live Auto Roulette și/sau Live Speed Roulette, menționate în cele ce urmează:  

• Live Roulette – mese adiacente: Roulette 1- Azure, Roulette 2, Roulette 9 – The Club, Roulette 10 – 
Ruby; 

• Live Auto Roulette – masă adiacentă: Auto-Roulette 1; 

• Live Speed Roulette – masă adiacentă: Speed Roulette 1. 
3.2. Campania promoțională se va desfășura pe website-ul www.mozzartbet.ro  
3.3. Înscrierea în campanie a participanților este deschisă tuturor persoanelor care dețin un cont de joc pe 
platforma de jocuri de noroc online și se realizează automat, la momentul îndeplinirii condițiilor de 
participare anunțate de organizator.  
3.4. Miza minimă pentru participarea la campanie este 0,5 Lei. 
3.5. În cadrul fiecărei Etape, vor fi declarați câștigători participanții care se clasează pe primele 20 de poziții. 
Premiile oferite în cadrul fiecărei Etape sunt următoarele: 
 

Locul 1  1500 Lei  

Locul 2 1000 Lei  

Locul 3 500 Lei  
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Locurile 4-5 700 Lei 2 premii a câte 350 Lei 

Locurile 6-7 400 Lei 2 premii a câte 200 Lei 

Locurile 8-12 500 Lei  5 premii a câte 100 Lei 

Locurile 13-20 400 Lei  8 premii a câte 50 Lei 

  
Valoarea totală a premiilor din cadrul fiecărei Etape este de 5000 Lei. 
Valoare totală a premiilor oferite în cadrul Campaniei este de 20.000 Lei. 
3.6. Clasamentul este stabilit pe baza scorului individual obținut de fiecare participant, locul I fiind obținut 
de participantul cu scorul cel mai mare. Clasamentul va fi afișat în ziua următoare finalizării unei etape 
incluse în prezenta Campanie. 
3.7.Modalitatea de calcul pentru stabilirea scorului (punctajului) fiecărui participant este:  

Miza pariată=Nr. de puncte 
Exemplu: 2,5 lei miză pariată=2,5 puncte.  
3.8. Premiile se vor acorda pe baza clasamentului jucătorilor, fiind transferate în contul de joc în ziua 
următoare (luni) încheierii fiecărei etape promoționale, până la ora 16:00.  
3.9. În cazul în care doi sau mai mulți jucători vor avea același punctaj, premiul va fi câștigat de jucătorul 
care a înregistrat primul rezultatul.  
3.10. Premiile nu pot fi schimbate sau transferate către o altă persoană.  
 
Art.4 Întreruperea/Încetarea campaniei promoționale 
4.1. Prezenta campanie promoțională va înceta la expirarea perioadei prevăzute la art. 2. 
4.2. Campania Promoțională poate fi suspendată sau poate înceta anterior acestei perioade, dacă derularea 
acesteia nu este posibilă din motive independente de voința Organizatorului, cu condiția înștiinșării 
prealabile a participanților, prin afișarea unei astfel de decizii pe platforma Organizatorului. 
 
Art 5. Taxe și impozite 
Părțile iau act de faptul că, în conformitate cu prevederile Codului fiscal, veniturile obținute de câștigătorii 
premiilor, care au o valoare de peste 600 Iei, sunt impozabile. Dacă este cazul, Organizatorul va vira la 
bugetul de stat impozitul aferent, conform prevederilor legale în vigoare. 
 
Art. 6 Diverse 
6.1. Participarea la prezenta campanie promoțională nu este permisă minorilor, angajaților, partenerilor 
Organizatorului sau altor persoane aflate în interdependență cu acesta. 
6.2. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă, abuz sau orice 
alte acțiuni care ar putea afecta imaginea sau reputația Organizatorului sau a colaboratorilor/partenerilor 
săi ori desfășurarea Campaniei. 
6.3. Participanții ale căror conturi au fost închise sau suspendate pe perioada desfășurării Campaniei 
Promoționale, ca urmare a încălcării dispozițiilor legale și/sau regulamentare, precum și ca urmare a 
autoexcluderii, pierd dreptul de a participa la Campanie, precum și orice drept asupra premiilor. 
6.4. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanți se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în 
care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente de la 
sediul Organizatorului. Eventualele reclamații legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la 
următoarea adresă: București, Sectorul 2, Str. Mântuleasa nr. 15, Corpul B, Etaj 1. După data încetării 
Campaniei, Organizatorul nu va mai lua în considerație nicio contestație. 
 
Prezentul Regulament intră în vigoare începând cu data de 21.02.2022. 
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Prin reprezentant autorizat, 

 


