
Promoția  "#probaldapavat" 

Regulament Oficial 

   

Art. 1  Organizatorul promoției  

  

Organizatorul promoției este compania S.C. Villa Vitae S.R.L., cu sediul social in Odorheiu 

Secuiesc, Str. Attila, nr. 2, înmatriculată in Registrul Comerțului Harghita sub nr. 

J19/1114/2005, CUI RO18188153.  

  

Art. 2  Drept de participare  

La promoția „#probaldapavat"  poate participa orice persoană fizică cu domiciliul în 

România, client Villa Vitae, care acceptă și respectă condițiile prezentului regulament, și care 

achiziționează orice produs de bucătărie la restaurantul Páva din Odorheiu Secuiesc, strada 

Bisericii, nr. 15, face o poză despre acest preparat și-l postează pe una (sau ambele) din rețelele 

de socializare Facebook și Instagram. Pentru a putea participa în promoție, imaginea trebuie să 

fie însoțită de text, în care trebuie să apare cuvântul “#probaldapavat”, iar postarea trebuie să 

fie publică (în cazul rețelei Instagram, și contul de utilizator trebuie să fie publică). 

Nu au drept de participare angajații Villa Vitae SRL, proiectanții campaniei, și membrii lor de 

familie de gradul I. 

 

Art. 3  Locațiile de derulare ale campaniei  

Promoția se desfășoară la restaurantul Páva din Odorheiu Secuiesc, strada Bisericii, nr. 15.  

 

Art. 4  Durata promoției  

Perioada valabilității promoției este 17 iulie 2018 - 16 septembrie 2018. După încetarea duratei 

promoției, achiziționarea produselor menționate în prezentul  Regulament Oficial și postarea 

imaginilor despre aceste produse nu mai conferă dreptul de a participa la promoție. 

  

Art. 5  Condiții de validitate 

Pentru ca o persoană să beneficieze de promoția „#probaldapavat " trebuie să achiziționeze 

produs(e) de bucătărie la restaurantul Páva din Odorheiu Secuiesc, strada Bisericii, nr. 15, în 

perioada de timp specificată la art. 4, în mod direct – fără intermediari, în condițiile prezentului 

regulament și să parcurgă procesul care li se oferă drept de participare în promoție, descrisă în 

articolul 2 a prezentului regulament. 



Pentru a participa la această promoție, participanții trebuie sa aibă cel puțin 14 (patrusprezece) 

ani. Data cumpărării a produselor de bucătărie trebuie să fie cuprinsă în perioada 17 iulie 2018 

– 16 septembrie 2018. Prin participarea la promoție, participanții sunt de acord să respecte 

prevederile, termenii și condițiile prezentului Regulament Oficial. 

  

Art. 6  Participare la promoție 

După cumpărarea produselor de bucătărie și parcurgerea procesului ce li se conferă drept de 

participare la promoție, descrisă la articolul 2 a prezentului regulament, participanții nu mai au 

nimic de făcut. 

Dacă un client cumpără mai multe produse de bucătărie și încarcă mai multe imagini pe rețelele 

de socializare, respectând condițiile prezentului Regulament Oficial, participă în promoție cu 

fiecare dintre imaginile încărcate, indiferent de numărul acestora. 

 

Art. 7  Premiile oferite 

La promoția „#probaldapavat" sunt oferite următoarele premii: 

- Premiul principal: 1 (o) masă cu 5 (cinci) preparate pentru 4 (patru) persoane, 

preparatele fiind la alegerea câștigătorului, cu condiția ca ingredientele să fie 

disponibile în Uniunea Europeană în magazin(e) care oferă transport la adresa 

restaurantului Páva (Str. Bisericii nr. 15, 535600 Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, 

România). Câștigătorul trebuie să desemneze preparatele dorite în timp de 1 (o) 

săptămână de la momentul în care a fost notificat de câștigarea premiului, iar acordarea 

premiului (pregătirea mesei) va avea loc în timp de 1 (o) săptămână de la momentul în 

care ingredientele necesare ajung la adresa restaurantului Páva.  

- Premiul 2: 1 voucher cadou în valoare de 100 (o sută) de lei, valabil în restaurantul 

Páva, având o valabilitate de 6 (șase) luni 

- Premiul 3: 1 voucher cadou în valoare de 50 (cincizeci) de lei, valabil în restaurantul 

Páva, având o valabilitate de 6 (șase) luni 

Toate mesele trebuie consumate la loc, în restaurantul Páva. Premiile nu pot fi înlocuite cu alte 

premii de aceeași valoare sau cu bani. 

 

Art. 8 Produse participante 

 

La promoția „#probaldapavat” participă toate produsele pregătite la bucătăria restaurantului 

Páva din Odorheiu Secuiesc, fie din meniul a la carte, meniul de mic dejun, oferta zilnică sau 

orice altă ofertă, indiferent de tipul de produs de bucătărie (mic dejun, aperitiv, supă, fel 

principal sau desert). La promoție nu participă produsele din barul restaurantului sau produsele 

aduse din alte locuri. 



 

Art. 9  Desemnarea câștigătorilor  

S.C. Villa Vitae S.R.L. va organiza, pe data de 17 septembrie 2018, ora 12:00 o evaluare a 

tuturor imaginilor postate pe rețelele de socializare conform prezentului Regulament Oficial. 

Un juriu, alcătuit din trei reprezentanți a Organizatorului și doi reprezentanți a proiectanților 

campaniei, va evalua imaginile și va desemna câte un câștigător pentru fiecare dintre cele trei 

premii oferite în cadrul promoției. 

Câștigătorii vor fi anunțați printr-o postare pe pagina oficială a restaurantului Páva pe rețea 

Facebook și printr-un mesaj direct pe rețea de socializare pe care a încărcat imaginea 

câștigătoare. 

Dacă oricare dintre câștigătorii nu pot fi contactași după trei încercări, sau dacă renunță la 

premiu, se va organiza o nouă extragere la care vor participa toate celelalte imaginile încărcate 

în conformitate cu prezentul Regulament Oficial. 

Art. 10 Confidențialitatea datelor 

Organizatorul se obligă să respecte drepturile tuturor participanților, în conformitate cu Legea 

677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și  

libera circulație a acestor date, precum și a 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. Prin 

urmare, S.C. Villa Vitae S.R.L. se obligă să păstreze confidențialitatea datelor personale ale 

participanților. 

Organizatorul nu colectează și nu procesează datele personale a participanților, imaginile 

postate pe rețelele de socializare fiind publice, și sunt evaluate în sine, fără luare în considerare 

a persoanei cine a publicat imaginea. 

Organizatorul colectează numele și prenumele public a celor trei câștigători (precum și a 

eventualelor câștigători alese ulterior, în condițiile articolului 9 a prezentului Regulament 

Oficial), precum și modalitatea de contact publică prin intermediul rețelei de socializare unde 

a postat imaginea câștigătoare pentru scopul de a le contacta în legătură cu acordarea premiului. 

Câștigătorii premiilor acceptă, prin participare la această promoție, ca numele și prenumele lor 

să fie publicate pe pagina oficială a restaurantului Páva pe rețea de socializare Facebook 

(https://www.facebook.com/pavaetterem) și site-ul web oficial a restaurantului Páva 

(http://pavaetterem.ro sau http://villavitae.ro). 

Câștigătorul premiului principal acceptă, prin participare la această promoție, ca organizatorii 

să facă un interviu cu el/ea, pe tema participării la promoție, ce include și maxim trei fotografii 

cu câștigătorul, care urmează să fie publicat pe pagina oficială a restaurantului Páva pe rețea 

http://villavitae.ro/


de socializare Facebook (https://www.facebook.com/pavaetterem) și site-ul web oficial a 

restaurantului Páva (http://pavaetterem.ro sau http://villavitae.ro).  

Art. 11 Litigii 

Eventualele litigii apărute între organizator și participanții la prezenta promoție, se vor rezolva 

pe cale amiabilă. În cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de 

instanțele judecătorești române competente. 

Eventualele reclamații legate de derularea promoției se pot trimite pe adresa Organizatorului 

în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data anunțării publice a câștigătorilor. După 

expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua în considerare nici o reclamație. 

 

Art. 12 Disponibilitatea regulamentului promoției 

Prezentul Regulament este disponibil la restaurantul Páva, precizat la art.3 al prezentului 

Regulament, precum și  pe site-ul web oficial a promoției 

(http://pavaetterem.ro/probaldapavat). S.C. Villa Vitae S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica 

prezentul Regulament pe durata promoției, cu notificarea prealabilă a participanților prin 

publicarea modificărilor pe site-ul http://pavaetterem.ro. 

  

Art.13   Date de contact ale S.C. Villa Vitae S.R.L.  

Adresă restaurant: Odorheiu Secuiesc, strada Bisericii, nr. 15 

Sediu social: Odorheiu Secuiesc, str. Attila, nr. 2 

Site web: http://www.pavaetterem.ro 

Adresă email: office@villavitae.ro 

Număr telefon: +4(0)748-104.604 


