REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE
“CÂȘTIGĂ 4 VOLKSWAGEN TIGUAN, 40 IPHONE 13 ȘI 1.000.000 RON CASH PE
PRINCESSCASINO.RO”

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
Art.1 Campania promoţională “CÂȘTIGĂ 4 VOLKSWAGEN TIGUAN, 40 IPHONE 13 ȘI
1.000.000 RON CASH PE PRINCESSCASINO.RO” (“Campania promotionala”) este
organizată de către Crowd Entertainment Limited, societate înmatriculată conform legii
societăţilor comerciale din Malta, cu sediul social în 2 Spinola Road, St. Julians STJ 3014,
Malta, număr de înregistrare C97517, cod de înregistrare pe teritoriul României
43557448, denumită în cele ce urmează „Organizatorul”, deținătoare a licenței de
organizare a jocurilor de noroc la distanță de tip cazinou nr. L1203434W001196 emisă de
Comitetul de Supraveghere al Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc.
Art.2 Participanţii la Campania promoțională sunt obligaţi să respecte termenii și condiţiile
prezentate în regulamentul oficial al Campaniei Promoționale (denumit în continuare
"Regulamentul Oficial"), așa cum sunt specificate mai jos, precum și Termenii și
Condițiile generale Princess Casino.
Art.3 Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform dispoziţiilor din
O.U.G. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea actelor
normative pentru completarea O.U.G. 77/2009 privind organizarea și exploatarea
jocurilor de noroc, prin amplasarea lui pe website-ul Organizatorului
(www.princesscasino.ro), pe întreaga durată a Campaniei, potrivit celor menţionate în
Secţiunea 4.
Art.4 Orice persoană interesată poate primi Regulamentul Oficial, ca urmare a unei cereri
scrise formulate în acest sens și transmisă prin formularul de contact de pe website-ul
Organizatorului sau vizitând secțiunea de termeni și condiții de pe pagina promoțională a
website-ului.
Art.5 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba în mod unilateral
prezentul Regulament Oficial prin acte adiţionale, inclusiv cesionarea organizării
campaniei promoționale către o altă entitate din grup, urmând ca astfel de modificări să
intre în vigoare numai după afişarea modificarilor pe website-ul Organizatorului și pe
pagina promoției.
Art.6 Decizia de derulare a Campaniei promoționale conform regulilor din prezentul
Regulament Oficial este finală și obligatorie pentru participanți.
Art.7 Prin inscrierea la aceasta Campanie promotionala, participantii declara si recunosc ca
au luat cunostinta de prevederile acestui Regulamentului Oficial si ca accepta termenii si
conditiile prezentului Regulament. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze
tuturor termenelor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament Oficial.

SECŢIUNEA 2. ZONA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI
Art.8 Campania promotionala este organizată și se desfășoară exclusiv online pe
website-ul www.princesscasino.ro, în cadrul Perioadei de desfăşurare. Campania
promoțională va avea loc în intervalele orare și zilele săptămânii indicate prin afișare de
către Organizator.
SECŢIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI PROMOȚIONALE
Art.9 Perioada desfăşurării Campaniei promoţionale este de la data de 20 Aprilie 2022,
orele 00:00 pana la data de 1 iunie 2022, orele 23:59 („Perioada de desfășurare”).
Art.10 Campania promoţională se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentului
Regulament Oficial.
SECŢIUNEA 4. DESCRIEREA CAMPANIEI
Art.11 Campania promotionala este structurată după cum urmează:
Marea Finală
Participarea la Marea Finală este condiționată de rulajul zilnic din balanța cash a jucătorilor. Astfel,
pentru a participa, este necesar ca jucătorii să intre zilnic pe platforma princesscasino.ro și să
îndeplinească cerințele specifice de rulaj din balanța cash, descrise în Secțiunea 6: Desfășurarea
Campaniei.
Premiul total în valoare de 1.000.000 RON Cash se va împărți în mod egal între toți jucătorii care au
reușit în perioada dată să îndeplinească totalitatea cerințelor de rulaj stipulate în mecanismul
Campaniei.
Tragerile la sorți

Se acordă gratuit si fara nicio conditie suplimentara tichete de participare pentru fiecare
depunere brută finalizată și confirmată de minim 50 lei sau mai mult.
Calcularea numărului de tichete oferite se va face împărțind suma brută depusă în LEI la 50.
Nu se vor face rotunjiri, nu se vor cumula depunerile si nu se vor raporta sumele “nealocate”
pentru depunerile urmatoare in vederea acordarii tichetelor.
Exemplu: pentru o depunere de 125 de lei, se vor acorda 2 tichete de participare, iar
pentru o depunere de 95 de lei se va acorda un singur tichet. Diferența de 25 lei respectiv 45
lei nu vor conta pentru depunerile următoare.
Nu se vor acorda tichete pentru depunerile neconfirmate sau pentru sume bonus.
Prin tichet de participare, se înțelege câte o șansă unică pentru tragerile la sorți.
Exemplu: un utilizator care are 3 tichete de intrare se va regăsi de 3 ori în cadrul
extragerii.
Prin extragere se înțelege evenimentul prin care se desemnează castigatori pentru premiile
puse in joc. Fiecare extragere ia în calcul perioade diferite de acumulare a tichetelor si

pentru unele extrageri tichetele pot fi resetate dupa desemnarea castigatorilor. Extragerile
sunt definite in Sectiunea 7 din prezentul regulament.
Organizatorul poate acorda tichete suplimentare participantilor prin mecanisme precum
“Roata Norocului” sau “GiftBox” in aplicatia PrincessCasino sau pe site-ul princesscasino.ro
Art.12 Numărul de tichete participante pentru fiecare jucator va fi afișat pe pagina
promoției si va fi actualizat periodic.
SECŢIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE
Art.13 Campania promotionala este deschisă participării tuturor persoanelor fizice cu vârsta
de peste 18 ani, cu capacitate deplină de exerciţiu și care au un cont de joc activ și
verificat pe website-ul PrincessCasino.ro. Închiderea/Suspendarea/Restricționarea
contului de joc din orice motive descalifică automat jucatorul din Campania
promotionala, inclusiv din extragerile viitoare.
Art.14 La această Campanie promotionala nu au drept de participare asociaţii și angajaţii
Organizatorului, ai societăților colaboratoare la această promoţie, precum şi membrii
familiilor acestora (constând din copii, părinţi, soţ/soţie și rude de gradul II, inclusiv).
Art.15 Dacă sunt identificate persoane care au influenţat sau care au facilitat câștigarea de
premii, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel câştigate și de a
actiona în instanţă respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.
Orice tentativa de fraudare sau orice încercare de a obține, în mod injust, premiile
acordate în cadrul Campaniei promoționale au drept consecință eliminarea de la
extragere a tuturor tichetelor aparținând persoanei în cauză.
SECŢIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI
Art.16 Participarea la Campania promotionala este gratuită si nu se percepe niciun fel de
taxa suplimentara, directa sau indirecta. Primesc drept de participare la prezenta
Campanie promoțională toți jucatorii care obțin tichete de participare conform
Regulamentului Oficial.
Art.17 Condiţii de participare în extragerile Campaniei promotionale:
În perioada de desfăşurare a Campaniei promoționale de către Organizator, clientul trebuie
să îndeplinească următoarele condiții:
- Clientul trebuie să aibă un cont de joc activ si validat prin aplicarea masurilor de
cunoastere a clientelei (KYC) pe PrincessCasino.ro.
- Pentru fiecare 50 de lei depuși în contul de joc, clientul primește gratuit 1 tichet de
participare.
- Lista tichetelor este afișată pe website-ul Organizatorului pe pagina promoțională,
participanții putând să afle direct câte tichete de participare au la extragere pe baza
nickname-ului asociat contului (alternativ, daca un nickname nu este setat, se va folosi
numele de utilizator).
- Participarea la fiecare extragere este gratuită, în condițiile în care participanții îndeplinesc
condițiile fiecărei extrageri în parte așa cum este detaliat în prezentul Regulament Oficial.

Art.18 Condiţii de participare în Marea Finală:
În perioada de desfăşurare a Campaniei promoționale de către Organizator, clientul trebuie
să îndeplinească următoarele condiții:
- clientul trebuie să aibă un cont activ si validat prin aplicarea masurilor de cunoastere a
clientelei (KYC) pe PrincessCasino.ro.
- pentru a participa, este necesar ca jucătorii să intre zilnic pe platforma princesscasino.ro
și să îndeplinească umătoarele cerințe:
o Calificări - în perioada 20 - 29 aprilie este necesar un rulaj zilnic de 1 RON sau mai
mult
o Preliminarii - în perioada 30 aprilie - 10 mai este necesar un rulaj de 10 RON sau
mai mult
o Semi-finală - în perioada 11 - 20 mai este necesar un rulaj zilnic de 100 RON sau
mai mult
o PlayOff - în perioada 21 - 30 mai este necesar un rulaj zilnic de 500 RON sau mai
mult
- Pentru aceasta competitie, se califica doar rulajul realizat cu bani cash.
- Din totalul de 40 de zile de promoție, fiecare jucător are dreptul la o singură zi în
care acesta să nu se logheze și să îndeplinească specificațiile de rulaj din ziua
respectivă.
Exemplu: un utilizator care a jucat în toată perioada de calificări, dar nu
reusește să îndeplinească rulajul în data de 1 mai, este în continuare eligibil în Marea
Finală, atâta timp cât îndeplinește condițiile de rulaj din toate zilele următoare.
Art.19 Organizatorul își rezervă dreptul de a înlătura orice tentativă de fraudă prin
restricționarea accesului la Campania Promoțională.
SECŢIUNEA 7. ACORDAREA ȘI ANUNŢAREA PREMIILOR
Art.20 Desemnarea câştigătorilor pentru Extragerile Auto si pentru extragerile zilnice se va
efectua complet transparent prin extrageri publice automate pe website-ul random.org
în care participanții își pot verifica toate intrările obtinute conform prezentului
Regulament Oficial. Premiile instant vor fi acordate aleatoriu folosind o functie random.
Vor avea loc in total un numar de 4 extrageri după cum urmeaza:
-

Extragerile Auto: 30 Aprilie, 10 Mai, 20 Mai , 1 Iunie

Conditiile de participare pentru fiecare extragere sunt urmatoarele:
-

Extragerile Auto: minim 50 tichete obtinute in perioada precedentă
extragerii.
Extrageri zilnice: minim 10 tichete obținute în ziua precedentă extragerii
Premii instant: minim 1 tichet obtinut in aceeasi zi.

Link-urile către fiecare extragere vor fi publicate pe pagina promoției de unde vor putea fi
accesate de către participanți.
Dupa fiecare extragere auto, tichetele pentru extragerile auto se reseteaza si incep de la 0
pentru urmatoarea extragere.
Dupa fiecare extragere zilnică, tichetele pentru extragerile zilnice se reseteaza si incep de la
0 pentru urmatoarea extragere.
Dupa fiecare zi, tichetele pentru premiile instant se reseteaza si incep de la 0 pentru
urmatoarea zi. Mai multe tichete nu aduc mai multe sanse de castig pentru premiile instant.
Pentru a putea primi premii instant, este suficient sa aveti minim 1 tichet in fiecare zi.
Art.21 Lista tuturor tichetelor participante va fi afișată pe website-ul Organizatorului,
fiecare participant putând să consulte numărul de tichete pe care le are în concurs, dar
și eligibilitatea pentru fiecare extragere pe pagina promoției.
Art.22 Validarea câştigurilor. Participanţii care au fost desemnaţi câștigători vor prezenta un
document de identitate valabil pentru a dovedi faptul că îndeplinesc condiţiile de
participare la Campania promoțională, menţionate la Secţiunea 5 din prezentul
Regulament Oficial (condiţiile de varsta, domiciliu, act de identitate valabil). Aceștia
trebuie sa aibă procesul de cunostere a clientelei (KYC) finalizat complet.
Art.23 Toate premiile promoţiei vor fi acordate la data extragerii, în măsura în care acest
lucru este posibil, sau în decursul a 2-15 zile lucrătoare din momentul aflării
câştigătorului și a îndeplinirii condițiilor legale.
Premiile prezentei Campanii promoționale vor fi livrate către câștigători în funcție de
disponibilitatea stocurilor existente și durata normală de livrare/finalizare a acestora.
La acordarea fiecărui premiu fizic, se va întocmi un proces-verbal ce va fi completat cu
datele de identificare complete (numele, prenumele, C.N.P., seria si numărul CI, adresa
şi numărul de telefon) ale câştigătorului. În momentul intrării in posesia premiului,
câştigătorul trebuie să prezinte reprezentantului Organizatorului și un act de identitate
valabil și să predea angajatului Organizatorului o copie a actului său de identitate.
Art.24 Validarea şi primirea premiilor se face pe baza actului de identitate și a
procesului-verbal completat și trimis în original către Organizator în termen de 7 zile de
la primirea de câștigător a respectivului proces verbal. Prin participarea la Campania
promoțională, participanţii îşi exprimă acordul expres și neechivoc și informat cu privire
la folosirea datelor personale în scopuri de marketing și comunicare, astfel cum acesta a
fost exprimat la momentul înregistrării contului de joc pe website-ul Organizatorului. In
cazul in care un utilizator nu doreste sa participe la Campania promotionala, va informa
Organizatorul, acesta urmand a fi exclus din lista de jucatori eligibili.
Art.25 După ce Organizatorul verifică îndeplinirea condiţiilor de participare începe procesul
de validarea a câştigului.

Art.26 Nicio eroare cu privire la datele furnizate de către participanţi nu atrage răspunderea
Organizatorului. Ca atare, acesta nu are nici un fel de obligaţie de acordare a premiului în
condiţiile descrise mai sus, în cazul furnizării unor date eronate.
Art.27 La fiecare dintre cele 4 extrageri, vor fi aleși în mod aleatoriu 10 participanți. Premiile
sunt acordate de la cel mai mare (locul 1), până la cel mai mic. Dacă câștigătorii nu
îndeplinesc condițiile de participare sau nu revendică premiul în termen, premiul este
acordat următorului participant din listă.
Art.28 După realizarea extragerilor Auto și a extragerilor zilnice și dupa validarea castigului,
castigatorul este informat prin email, număr de telefon si afisare publica pe pagina
promotiei referitor la castigarea premiului. Daca in termen de 5 zile lucratoare de la data
extragerii si comunicarii acesta nu revendica premiul, atunci castigul este invalidat.

SECŢIUNEA 8. PREMIILE
Art.29 Premiile oferite la prezenta campanie, condițiile de eligibilitate și datele extragerilor
sunt conform tabelului de mai jos:
Extragere

Data
extragerii

Premiu*

Conditii eligibilitate

Extrageri Auto 30 Aprilie

1 x Volkswagen
Tiguan/extragere

Minim 50 tichete în perioada
precedentă extragerii.

Extrageri
zilnice

Zilnic

1 iPhone 13 / extragere

Minim 10 tichete in ziua
precedentă extragerii

Premii instant

Zilnic

50 x premii de 50 RON
Bonus cu 40x

Minim 1 tichet în ziua extragerii

Marea Finală

30 mai 2022

Premii totale de
1.000.000 RON CASH
împărțite în mod egal
între participanții care

Îndeplinirea rulajului zilnic

10 Mai
20 Mai
1 Iunie

5 x Premii CASH de câte
500 RON CASH /
extragere

au îndeplinit toate
condițiile zilnice.
*Valoarea tuturor premiilor (exceptand premiile constand in iPhone 13 sau alternativ in
bani) sunt exprimate in valoare bruta.
Detalii despre valoarea și tipul premiilor in natura:
-

„Tiguan Life 1.5 TSI OPF ,150 CP/ 110 KW, 6, Cutie de viteze manuala ” – Valoarea
premiului: 31.500 EUR cu TVA inclus

Impozitului aferent premiilor „Tiguan Life 1.5 TSI OPF ,150 CP/ 110 KW, 6, Cutie de viteze
manuala”, este în sarcina participanților, Organizatorul fiind obligat sa calculeze si sa
comunice castigatorului valoarea impozitului ce urmeaza sa fie platit de acesta in contul
Organizatorului, așa cum este detaliat în prezentul Regulament Oficial.
In vederea calcularii impozitului aferent premiului, Organizatorul va utiliza cursul EUR/RON
comunicat de Organizator in procesul verbal de acordare a premiului.
-

„iPhone 13” – Telefon mobil Telefon mobil Apple iPhone 13, 256GB, 5G. Valoarea
premiului: 5.049 RON (PRP) cu TVA inclus si reprezinta valoarea netă a premiului

Un participant nu poate cumula mai mult de un premiu de acelasi tip în cadrul Campaniei
Promoționale, respectiv:
-

Mașini - cel mult o mașină pe toată durata Campaniei promoționale
Telefoane - cel mult un telefon pe toată durata Campaniei promoționale
Premii cash - cel mult un premiu cash per extragere pe toata durata Campaniei
promoționale
Premii instant - cel mult un premiu pe zi.

Structura, valoarea premiilor, intervalul orar de acordare a tichetelor, numărul de zile pe
săptămână de acordare a tichetelor, datele de organizare pot fi modificate de către
Organizator. Orice modificare, astfel efectuată va fi anunțată de către Organizator, prin
afișare pe website-ul propriu și pe pagina promoției.
In cazul premiilor constand in autoturisme, livrarea premiului in natura se va face în funcție
de stocul existent la reprezentanța auto și câștigătorul va intra în posesia acestuia conform
termenilor comunicati de reprezentanta auto, comanda fiind efectuată direct pe numele
câștigătorului. Organizatorul nu garanteaza termenele de livrare a autoturismelor si
castigatorul isi asuma conditiile de livrare specificate de reprezentanta auto.
Condiţiile de garanţie pentru autoturismele acordate ca premiu vor fi guvernate de regulile
de transfer al garanției către terți dobânditori, astfel cum sunt stabilite de către
furnizorul/producătorul/dealerul de la care Organizatorul achiziționează autoturismul.
Orice costuri ulterioare precum înmatricularea, asigurarea, inspecția tehnică, etc vor fi
suportate de către câștigător.

După validarea câștigătorilor pentru premii, câștigătorii au posibilitatea de a opta pentru
premiul alternativ în bani:
-

„Volkswagen Tiguan Life”– 17.000 EUR (valoarea premiului alternativ în bani
reprezinta valoarea brută, urmând ca Organizatorul să calculeze, rețină și
transfere la bugetul de stat, din această sumă, taxele și impozitele datorate de
câștigători, conform Art. 28 de mai jos, precum și orice alte comisioane
aplicabile. Cursul EUR/RON la care se va calcula valoarea premiului este de 1 EUR
= 4,95 RON)

-

„iPhone 13”– 3.000 RON (valoarea premiului alternativ in bani reprezinta valoarea
neta)

Optiunea pentru acordarea premiului alternativ in bani va fi făcută prin proces-verbal
semnat și trimis de câștigător către Organizator în termen de maxim 7 zile de la anunțarea
câștigărilor extragerii.
În cazul în care câștigătorul optează pentru premiul alternativ în bani, suma va fi acordată în
contul de joc după îndeplinirea obligațiilor Art. 27 din prezentul regulament. Suma de bani
va fi transferată fără nicio restricție și fără nicio condiție de rulaj.

SECŢIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE
Art.30 Organizatorul Campaniei este obligat să calculeze, să rețină și să transfere la bugetul
de stat impozitul pentru veniturile individuale provenite din campanii promotionale
conform prevederilor Cap. VIII - Venituri din premii şi din jocuri de noroc, art. 108-110
din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,
respectiv conform oricăror alte prevederi legale introduse prin acte normative emise pe
durata campaniei promoționale. Cu privire la plata impozitului reglementat conform
prevederilor Cap. VIII - Venituri din premii şi din jocuri de noroc, art. 108-110 din Legea
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, se vor aplica
prevederile de mai jos din prezentul Regulament Oficial.
Câștigătorul are obligația de a achita Organizatorului suma corespunzătoare impozitului
pe venit, reglementat conform prevederilor Cap. VIII - Venituri din premii şi din jocuri de
noroc, art. 108-110 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și
completările ulterioare, reprezentand 10% din valoarea premiului care depășește suma
de 600 de lei, în termen de 30 de zile de la validarea rezultatelor extragerii.
Neîndeplinirea acestei obligații va duce la invalidarea rezultatelor extragerii,
Organizatorul având dreptuI de a nu acorda premiul castigatorului care nu a îndeplinit
această obligație.
Predarea efectivă a premiilor către câștigători se va face exclusiv după virarea către
Organizator a sumei corespunzatoare impozitului aferent veniturilor individuale
provenite din campanii promoționale în termenul indicat mai sus.
Organizatorul nu isi asuma nicio obligatie de avansare a taxelor, impozitelor sau a altor
obligaţii fiscale legate de premiile oferite, inclusiv impozitul cu reţinere la sursă aplicabil

veniturilor individuale provenite din campanii promoționale, acestea fiind exclusiv in
sarcina castigatorului conform prevederilor legale.
SECŢIUNEA 10. ÎNCETAREA CAMPANIEI PROMOTIONALE ÎNAINTE DE TERMEN
Art.31 Prezenta Campanie promotionala poate înceta înainte de termen numai în cazul
producerii unui eveniment ce constituie forţă majoră ori caz fortuit, independent de
voinţa Organizatorului, de a continua prezenta Campanie, dar nu înainte de a anunţa
acest lucru prin afişarea pe website-ul propriu. În acest caz, Organizatorul nu este ținut
responsabil cu privire la întoarcerea/rambursarea sau plata vreunei sume cu titlu de
despăgubire/daună sau altele asemenea.
SECŢIUNEA 11. LITIGII
Art.32 Eventualele litigii apărute între Organizator și participanţii la prezenta Campanie
promoțională se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi
posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente din Bucureşti.
Orice reclamație legată de desfășurarea campaniei se va face în scris, în termen de 5 zile
de la data la care s-a cunoscut sau trebuia să se cunoască evenimentul cauzator de
prejudicii, dar nu mai tarziu de 1 lună de zile de la momentul producerii evenimentului.

SECŢIUNEA 12 ALTE PREVEDERI
Art.33 Prin particiaprea la Campania promotionala, câștigătorii premiilor inteleg si accepta
sa isi asume anumite obligații cu privire la promovarea imaginii Organizatorului, precum:
- Câștigătorii premiilor sunt de acord ca imaginea lor sa fie asociată materialelor de
promovare ale Organizatorului. În acest sens, câștigătorii de premii sunt de acord să
apară în fotografiile sau înregistrările audio/video pe care Organizatorul sau
reprezentanții acestuia le vor realiza în cadrul procedurilor de desemnare și acordare a
premiilor în cadrul prezentei Campanii promotionale.
Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pe website-ul Organizatorului pentru toți
participanţii la aceasta Campanie. Prin participarea la aceasta Campanie, participanţii
sunt de acord sa respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și
condiţiilor prezentului Regulament Oficial cât și al tuturor prevederilor regulamentului
de joc și termenilor și condițiilor „Princess Casino”.
Art.34 Organizatorul nu este responsabil în cazul erorilor care pot apărea în cadrul
sistemului de extrageri automate, acesta fiind un sistem independent, certificat și
recunoscut la nivel mondial. Organizatorul va lua toate măsurile posibile pentru a realiza
transmiterea datelor către random.org în vederea realizării extragerilor.
Art.35 Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile legale necesare în cazul apariţiei
unor situaţii care ar putea afecta imaginea, prestigiul sau costurile acestei Campanii
Promoționale ori ale Organizatorului. Participanții sunt obligați să informeze
Organizatorul cu privire la astfel de situații și să asigure confidențialitatea oricăror
informații care au legătură cu situațiile apărute sau măsurile luate de Organizator.

Organizator,
Crowd Entertainment Limited

