
REGULAMENTUL CONCURSULUI 

„Bday makes the gift magic happen” 
 

Articolul 1. Organizatorul 

1. Societatea “Bday Entertainment SRL (numită în continuare “Bday” sau “Organizatorul”), 
cu sediul social în Sos. Stefanesti 118B , înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. 
J23/4401/2017 , cod unic de înregistrare 38127347 reprezentată de Amar Shlomo, în 
calitate de administratror, lansează concursul: „Bday makes the gift magic happen” pentru 
promovarea aplicației Bday și a operațiunilor disponibile în aplicație. 

2. Participarea la Concurs implică acceptarea și însușirea de către Participanți a prevederilor 
prezentului regulament oficial. 

3. Regulamentul, precum și detaliile Concursului sunt disponibile în mod gratuit la adresa 
site-ului oficial al Organizatorului (www.bday.ro), în aplicația mobilă Bday, pe toată durata 
concursului. De asemenea, orice persoană interesată poate solicita o copie a prezentului 
Regulament, prin transmiterea unei cereri scrise trimise la adresa Organizatorului. 

 

Articolul 2. Scopul. Durata 

 

1. Concursul este organizat pe baza prezentului Regulament și se desfășoară în conformitate 
cu dispozițiile Ordonanței de Guvern nr. 99/2000, actualizată, privind comercializarea 
produselor și serviciilor de piață. 

2. Concursul are ca scop promovarea:  
- Aplicației mobile Bday (denumită în continuare Aplicația); 
- A operațiunilor ce se pot realiza prin intermediul Aplicației. 

3. La instalarea Aplicației, la accesarea acesteia, la fiecare like și wish dat în Aplicație, la 
adăugarea de cadouri sau la invitarea și acceptarea unui prieten să folosească Aplicația, 
Participantul primește puncte în Aplicație, care îi cresc șansele participării în Concurs. 
Participantul primește minim un punct zilnic în Aplicație, doar prin accesarea acesteia. 

4. Înscrierea în Concurs se face în mod gratuit, pentru orice persoană fizică care respectă 
prevederile Regulamentului, prin accesarea aplicației Bday pe perioada desfășurării 
concursului. 
 

5. Concursul se desfășoară în perioada 19.06.2019, ora 00.00 până la 18.07.2019 ora 23:59:59 
(denumită în continuare „Durata”), ora UTC. Concursul poate fi prelungit sau suspendat 
de către Organizator prin Act Adițional la prezentul Regulament. În cazul în care 
Organizatorul va suspenda/ prelungi Concursul, un anunț va fi publicat pe site-ul 
https://www.bday.ro/concurs-bday și în Aplicația Bday. Nicio parte interesată nu poate 
avea temei legal pentru a cere continuarea Concursului sau de a solicita despăgubiri de 
orice fel în cazul modificării duratei sau suspendării Concursului. 



 

Articolul 3. Participanții 

 

1. La Concurs poate participa orice persoană fizică care îndeplinește în mod cumulativ 
următoarele condiții: 
- Au instalată Aplicația Bday și își crează un cont în Aplicație conform paragrafului 2 de 

mai jos; 
- Sunt cetățeni români cu domiciliul sau reşedința în România, sau cetățeni străini 

rezidenți pe teritoriul României; 
- Acceptă condițiile acestui Regulament de desfășurare a Concursului prin utilizarea 

aplicațiiei pe durata concursului. 
2. Pentru a-și crea cont Bday trebuie realizate următoarele operațiuni: 

- Utilizatorul descarcă Aplicația Bday din magazinele on-line de aplicații Apple Store 
sau Google Play și acceptă termenii de utilizare ai Aplicației; 

- După instalarea Aplicației pe terminalul mobil al utilizatorului, acesta își va crea un 
cont Bday prin asocierea numărului de telefon. Este acceptată înscrierea în Concurs cu 
un singur cont asociat unei persoane, identificat pe baza numărului de telefon. Orice 
încercare de creare de conturi multiple se consideră fraudă și va duce la oricare sau 
toate dintre următoarele acțiuni: blocarea contului din Aplicație, descalificarea 
utilizatorului din Concurs, retragerea dreptului de a primi Premiile câștigate. 
Utilizatorii care îndeplinesc condițiile menționate în paragraful 1 și 2 de mai sus vor fi 
denumiți în continuare "Participanții". 

3. Utilizatorii care au contul Bday suspendat, din motive de fraudă, nu vor putea participa la 
acest Concurs și nu pot primi Premii. 

4. Bday prezumă că fiecare Participant deține cu titlu legal numărul de telefon cu care un 
utilizator participă la Concurs. 

 

Articolul 4. Mecanismul Concursului 

 

1. Mecanismul concursului constă în strângerea de puncte a Participanților pentru câștigarea 
premiilor. Există șase tipuri de puncte pe care Participantul le poate primi, conform 
revederilor Regulamentului. 

2. Tipurile de puncte existente în Aplicație sunt următoarele: 
- Login: fiecare accesare a Aplicației aduce câte un punct Participanților, pentru fiecare 

zi pe durata desfășuraării Concursului; 
- Like: fiecare like dat unui cadou din Aplicație aduce câte două puncte Participanților; 
- Wish: fiecare adăugare în lista personală a unui cadou deja existent în Aplicație aduce 

câte patru puncte Participanților; 



- Add gift: fiecare adăugare în lista personală a unui cadou nou în Aplicație aduce câte 
opt puncte Participanților; 

- Invite: fiecare invitație de utilizare a Aplicației trimisă unui prieten și acceptată de 
către acesta aduce câte 32 de puncte Participanților; 

- Random: în fiecare zi, Organizatorul va trage la sorți dintre Participanții Concursului, 
activi în ziua respectivă, un câștigător ce va primi 32 de puncta; 

- La finalul concursului, vor exista două acceleratoare de fidelitate: 
o Utilizatorii care accesează aplicația în cel puțin 21 de zile de pe durata 

concursului vor avea înmulțit punctajul final cu 2; 
o Utilizatorii care accesează aplicația în fiecare zi a concursului, vor avea înmulțit 

punctajul final cu 4. 

 

Rezumat mecanism acumulare puncte 

Categorie Puncte 
Autentificare zilnică 1 
Like (pentru fiecare cadou) 2 
Wish (pentru fiecare cadou) 4 
Add gift (pentru fiecare cadou) 8 
Invitarea cu success a unui prieten (pentru fiecare prieten) 16 
Tragere la sorți zilnică (dintre utilizatorii activi în acea zi) 32 
Accelerator final (autentificare pentru cel puțin 21 de zile) X2 
Accelerator final (autentificare zilnică pe durata concursului) X4 

 

Pentru a proteja corectitudinea comportamentului utilizatorilor, avem câteva modalități tehnice de 
protecție: 

- Comportamentul de tip like/unlike pentru un cadou se penalizeaza cu dublul punctelor 
pentru like: -4; 

- Wish și apoi ștergere: -8; 
- Comportamentul de tip add/delete gift se penalizează cu dublul punctelor: -16. 

În caz de egalitate a punctajelor, ordinea de departajarea se face conform următoarelor criterii 
(doar pe durata desfășurării concursului): 

- Numărul de zile petrecut în aplicație; 
- Numărul de prieteni invitați cu success (prieteni care și-au creat cont Bday în urma 

invației personalizate); 
- Numărul de cadouri adaugate; 
- Numărul de cadouri preluate (wish); 
- Numărul de like-uri. 

Dacă egalitatea persistă, vom utiliza tragerea la sorți pentru departajare. 

 



Articolul 5. Premiile 

 

Premiile oferite de către Organizator Pasticipanților desemnați Câștigători în cadrul 
Concursului (în continuare Premiile) sunt următoarele: 

- Premiile aferente clasamentului final al Concursului: 
a. Locul 1 – card cadou eMAG 2000 de lei; 
b. Locul 2 – card cadou eMAG 1500 lei; 
c. Locul 3 – card cadou eMAG 1000 lei; 
d. Locurile 4-10 – card cadou eMAG 500 lei (pentru fiecare); 
e. Locurile 11-200 – un accesoriu personalizat Bday pentru telefonul mobil. 

- Premiul cel mare, ales prin tragere la sorți, dintre toți participanții, la finalul 
concursului. Fiecare dintre participanți va avea o șansă egală cu valoarea ponderată a 
punctelor sale din totalul punctelor înregistrate pe durata concursului: un iPhone X R 
(Product) Red sau un OnePlus 7 Pro, la alegerea câștigătorului; 

- Primii 100 de participanți în ordinea punctajului primesc câte o invitație dublă la “Bday 
real life party”; 

- 20 de participanți, aleși prin tragere la sorți primesc câte o invitație dublă la aceeași 
petrecere; 

- În cadrul aplicației, vor exista 3 tipuri de badge-uri care să recunoască efortul 
participanților: 

a. Primii 10 primesc badge-ul Gift Master 
b. Primii 200 primesc badge-ul Gift Wizard 
c. Toți participanții primesc badge-ul Gift Magician 

Badge-urile vor fi afișate deasupra pozelor de profil între 1 august 2019 și 31 august 2019. 

 

Dacă, din oricare motiv motive, oricare dintre Premii nu a putut fi acordat, Organizatorul poate 
opta: a) fie să anuleze Premiul respectiv, b) fie să prelungească durata Concursului, până la 
acordarea Premiilor nealocate; 

În orice etapă de validare, potențialii câștigători pot opta pentru refuzul Premiului. 

 

Articolul 6. Procesul de validare al potențialilor câștigători 

 

1. Premiile care  necesită validare și predare sunt cele aferente clasamentului final al 
Concursului și Premiul cel mare. 

2. Validarea realizată de către Organizator 



Organizatorul va încerca să contacteze telefonic Participanții care au îndeplinit condițiile 
câștigării Premilor în termen de maxim două zile lucrătoare de la data finalizării 
Concursului. 
 
Pentru ca un câștigător să fie considerat valid, acesta trebuie să îndeplinească cumulativ 
următoarele condiții: 
- Este persoană fizică, utilizatoare a Aplicației Bday; 
- Nu este angajat, partener, colaborator sau apropiat al Organizatorului; 
- Să nu aibă mai mult de un cont Bday asociat unei persoane, unui număr de telefon, unei 

adrese de contact și unei adrese de email; 
- În cazul Participanților minori, va fi nevoie de datele de identificare ale 

reprezentantului legal pentru a putea intra în posesia premiului. 

 

Participanții vor fi contactați pe parcursul a 2 zile lucrătoare consecutive pentru a fi 
informați despre modalitatea și condițiile în care pot intra în posesia Premiului. Aceștia vor 
fi contactați de cel puțin 3 ori pe zi, în intervalul 10:00 – 21:00, la o distanță minimă de 2 
ore între apelurile telefonice. Validarea câștigătorilor poate dura cel puțin 3 zile. După ce 
câștigătorul este verificat că îndeplinește toate condițiile din regulament, va fi sunat pentru 
confirmarea câștigului și i se vor da detaliile necesare pentru a intra în posesia premiului. 

În cazul în care potențialul Câștigător nu va răspunde la telefon în cele 2 zile lucrătoare în 
care este sunat, va fi considerat nevalidat și ulterior Premiul respectiv va fi alocat 
următorului Participant din Concurs. Dacă potențialul Câștigător răspunde la telefon acesta 
va trebui să furnizeze Organizatorului următoarele date: nume și prenume, număr de 
telefon, adresă de email, alte date din actul de identitate. 

Organizatorul nu își asumă responsabilitatea cu privire la identitatea persoanelor care 
răspund la telefon și nici pentru datele de identificare oferite de aceaștia, necesare validării 
Câștigătorului. Se vor înregistra informațiile oferite Organizatorului la primul apel 
telefonic în care Participantul acordă toate informațiile solicitate de Organizator. 

Pentru a se aloca Premiul, Câștigătorul trebuie să îndeplinească toate condițiile din 
Paragrafele de mai jos. 

 

Articolul 9. Răspunderea Organizatorului 

 

1. Răspunderea Organizatorului este strict limitată la organizarea Concursului și 
acordarea Premiilor stabilite conform prezentului Regulament. 

2. Organizatorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru vreun eveniment care 
determină imposibilitatea participării la Concurs sau afectează buna desfășurare a 
activităților descrise în prezentul Regulament, ca urmare a unor restricții de natură 



tehnică sau a altor limitări specifice serviciilor GSM, ca de exemplu: încărcarea rețelei, 
utilizarea incorectă a Aplicației Bday, încărcarea memoriei telefonului, ieșirea din aria 
de acoperire etc. 

3. Organizatorul nu își asumă nicio răspundere în cazul în care accesul în Aplicația Bday 
sau pe platforma Aplicației va fi restricționat ca urmare a unor erori tehnice, accesărilor 
neautorizate de către terți, bugg-uri ale sistemului, viruși sau alte incidente informatice 
sau de rețea. În cazul existenței unor astfel de incidente, Bday are dreptul de a 
restricționa accesul la Aplicație (total sau parțial), poate elimina din concurs anumiți 
utilizatori (pe motiv de suspiciune de fraudă, accesări neautorizate, conturi multiple, 
etc) sau poate suspenda Concursul până la remedierea defecțiunilor tehnice. 

 

Articolul 10. Forța majoră și cazul fortuit 

 

Dacă o situație de forță majoră sau caz fortuit implică sau întârzie total sau parțial 
executarea Regulamentului și continuarea/ punerea în aplicare a Concursului de către 
Organizator, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor 
sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi implicată sau întârziată, conform art. 
1351 din Noul Cod Civil. Organizatorul, dacă invocă forța majoră sau cazul fortuit, este 
obligat să comunice Participanților la Concurs situația existentă în termen de 15 
(cincisprezece) zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră sau caz fortuit. 

 

Articolul 11. Legea aplicabilă. Litigii 

 

1. Legea aplicabilă prezentului Regulament este legea statului român. 
2. Orice dispută apărută în legătură cu Concursul şi aplicarea prezentului Regulament va 

fi înaintată spre rezolvare unui Comitet format din 3 membri numiţi de Bday, format 
din următoarele persoane: un reprezentant al Departamentului Financiar, un 
reprezentant al Departamentului Juridic şi un reprezentant al Departamentului de 
Marketing din cadrul Bday. Fiecare Participant care se consideră prejudiciat se poate 
adresa instanţei judecătoreşti competente. Hotărârea comitetului este obligatorie pentru 
Participanți până la anularea ei printr-o hotărâre judecătorească definitivă și 
irevocabilă. 

 

 

 

 
 


