MOZZARTBET MALTA Limited
Sediu: Office 2D, Soho St. Julians, Punchbowl Centre, str. Elia Zammit, St. Julians, STJ3154, Malta
Număr de înregistrare: C83980/2017

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE
Weekend Spin Mania

SECȚIUNEA 1. Dispoziții introductive
1.1. Campania promoțională Weekend Spin Mania (denumită în cele ce urmează „Campania") este
organizată de 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 Mozzartbet. 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.
1.3. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament al Campaniei (denumit în
continuare “Regulamentul”), cunoașterea acestuia și a Termenelor și condițiilor generale ale
Organizatorului fiind obligatorii pentru toți participanții. Prezentul Regulament este adus la cunoștința
publicului în mod gratuit, prin afișare pe website-ul Mozzartbet, www.mozzartbet.ro, pe întreaga perioadă
de desfășurare a Campaniei. Prin simpla participare la Campanie, se prezumă că Participanții au cunoștință
și acceptă necondiționat termenii și condițiile prezentului Regulament.
1.4. Mozzartbet, în calitate de Organizator, își rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul,
urmând ca modificările să intre în vigoare la data publicării acestora pe website-ul oficial al
Organizatorului.
SECȚIUNEA 2. Locul de desfășurare al Campaniei promoționale
Campania promoțională se va desfășura pe platforma online a Organizatorului, www.mozzartbet.ro.
SECȚIUNEA 3. Durata Campaniei promoționale
Campania promoțională este disponibilă în perioada de referință 05 februarie 2022, ora 00:01 – 27
februarie 2022, ora 23:59, în patru (4) etape săptămânale care cuprind exclusiv zilele de sâmbătă și
duminică (fiecare o „Etapă săptămânală”).
SECȚIUNEA 4. Dreptul de participare
4.1. La această Campanie promoțională poate participa orice persoana fizică care deține un cont de joc pe
platforma de jocuri de noroc online și se realizează automat la momentul îndeplinirii condițiilor de
participare.
4.2 Nu pot participa la prezenta Campanie, chiar dacă ar îndeplini prevederile art. 4.1. de mai sus, angajații și
colaboratorii Organizatorului sau alte persoane aflate în relație de interdependență cu acesta.
SECȚIUNEA 5. Mecanismul Campaniei și modalitatea de desemnare a câștigătorilor. Premiile Campaniei
5.1. În cadrul Campaniei promoționale, persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute în art. 4 și care
înregistrează în cadrul unei Etape săptămânale (sâmbătă și/sau duminică) pariuri cu miză din bani reali, în
valoare totală de cel puțin 500 Lei, la jocurile SWEET BONANZA (furnizor Pragmatic) și/sau 40 SUPER HOT
(furnizor EGT), disponibile pe platforma Organizatorului, vor fi premiate cu 100 (o sută) Rotiri Gratuite
conform art. 5.2 – 5.6 de mai jos.

5.2. Fiecare Rotire Gratuită va avea valoarea de 0.20 lei.
5.3. Rotirile Gratuite vor fi disponibile pentru utilizare doar la jocul SWEET BONANZA (furnizor Pragmatic).
5.4. Premiul constând în Rotiri gratuite va fi transferat în contul de joc al câștigătorilor în ziua de luni imediat
următoare finalizării Etapei săptămânale în care au fost îndeplinite condițiile din prezentul Regulament
pentru accesarea ofertei. Rotirile gratuite vor fi valabile pentru o perioadă de 7 (șapte) zile de la data
acordării. La împlinirea acestui termen, Rotirile gratuite vor expira, fără nicio altă formalitate prealabilă.
5.5. Câștigătorii premiilor oferite în cadrul prezentei Campanii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea
în bani sau în alte bunuri a premiilor și nici nu pot schimba caracteristicile acestora.
5.6. Se aplică Termenele și Condițiile generale ale Organizatorului. Se aplică Termenele și condițiile Free Spins
(Rotiri Gratuite).
SECȚIUNEA 6. 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.
SECȚIUNEA 7. Încetarea / Întreruperea Campaniei
7.1. Campania va putea fi întreruptă / încetată înainte de termen în caz de forță majoră sau printr-o decizie
a Organizatorului determinată de imposibilitatea de a o continua din motive independente de voința sa.
7.2. În situația apariției vreunuia din aceste cazuri, Mozzartbet va anunța public încetarea sau întreruperea
Campaniei, în cel mai scurt timp posibil de la apariția noilor circumstanțe.
7.3. Situațiilor avute în vedere la pct. 7.2 le sunt asimilate și hotărâri ale instanțelor judecătorești precum și
acte ale autorităților publice competente, cu impact asupra Campaniei.
7.4. În situațiile avute în vedere la pct. 7.1 - 7.3, Organizatorul nu mai are nicio obligație către participanți cu
privire la returnarea unei sume bănești cu titlu de despăgubire sau alte asemenea.
SECTIUNEA 8. Litigii
8.1. Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanți cu privire la orice aspect legat de desfășurarea
Campaniei se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi
soluționate în instanțele judecătorești române competente din municipiul București.
8.2. 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..
8.3. Legea aplicabilă este legea română.
SECȚIUNEA 9. Prelucrarea datelor personale
9.1. După caz, datele cu caracter personal ale participanților vor fi prelucrate de Organizator cu respectarea
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a
acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum
și a oricăror altor reglementări naționale în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal.
9.2. Tuturor participanților le este recomandat ferm să consulte Politica de confidențialitate a
Organizatorului, disponibilă în mod gratuit pe website-ul www.mozzartbet.ro.

SECȚIUNEA 10. Clauze finale
10.1.Deciziile Organizatorului privind Campania promoțională sunt finale și aplicabile tuturor Participanților.
10.2.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.
10.3. 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.
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