
Regulamentul Campaniei - „My Sweet Moment” – 16 mai – 10 iunie 2022 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI 

Organizatorul campaniei „My Sweet Moment” (denumită în continuare „campania”) este CONP D&G 

SRL, cu sediul în București, Bulevardul Unirii 2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului 

regulament, (denumit în continuare „regulament”) care este obligatoriu pentru toți participanții. 

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța 

publicul, în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost facută și informarea inițială.  

 

SECTIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CAMPANIEI 

Campania se va desfășura în perioada 16 mai – 10 iunie 2022 pe pagina de Instagram Leonidas România: 

https://www.instagram.com/leonidas.romania/  

 

SECTIUNEA 3. DREPTURI ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE  

La această campanie pot participa persoane fizice, cu vârsta de minimum 18 ani împliniți până la data 

începerii campaniei care, prin decizia de a participa la prezenta campanie, acceptă condițiile prezentului 

Regulament Oficial. 

Nu pot participa la această campanie angajații, colaboratorii sau personalul subcontractat ai 

Organizatorului, precum şi rudele de gradul I ale acestora. 

 

SECTIUNEA 4. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE  

Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția 

persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, 

respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, 

dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de 

către participanții la înscrierea în campanie exclusiv în scopul alegerii participanților oficiali, anunțării și 

identificării câștigătorilor.  

 

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI 

Utilizatorii vor afla de campanie de pe rețelele sociale ale Leonidas România:  

Instagram (https://www.instagram.com/leonidas.romania),  

Facebook (https://www.facebook.com/Ciocolaterie.Leonidas.Romania)  

Tik Tok (https://www.tiktok.com/@leonidasromania).  

https://www.instagram.com/leonidas.romania/
https://www.instagram.com/leonidas.romania
https://www.facebook.com/Ciocolaterie.Leonidas.Romania
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Mecanismul campaniei:  

1. Detaliile campaniei sunt afișate în pagina web: https://ciocolatabelgiana.ro/my-sweet-moment  

2. Cei care doresc să participe la campanie trebuie să aibă un cont de Instagram și să se înscrie la 

preselecții, în perioada 16 -26 mai, completând formularul din pagina campaniei: 

https://ciocolatabelgiana.ro/my-sweet-moment  

3. Dintre cei înscriși la preselecții, 30 de persoane vor fi selectate, de către organizatorul concursului 

(Leonidas România), pe data de 30 mai, pentru a fi participanți oficiali ai campaniei și vor primi, cadou, 

din partea Leonidas România, un Ballotin Mini 250g (16 praline), cu care să realizeze materialul video 

Reel.  

4. În perioada 31 mai – 2 iunie, Leonidas România va livra, prin curier, Ballotin-urile Mini către 

participanții oficiali.  

5. În perioada 3-9 iunie, toți participanții oficiali trebuie să realizeze și să posteze un video Reel, pe 

contul personal (cu acces public, pentru a monitoriza rezultatele) de Instagram, al acestora, în care să ne 

arate momentul lor Leonidas. Video-ul poate fi realizat acasă, în parc, la munte, la mare, în străinătate 

sau oriunde își dorește participantul. De asemenea, participanții pot realiza video-ul singuri sau 

împreună cu alte persoane.  

6. În Reel-ul realizat pentru campanie, participanții trebuie să dea tag contului nostru de Instagram: 

@leonidas.romania și să folosească hashtagul campaniei: #MySweetMoment și să aibă contul public, 

pentru a putea vedea Reel-urile.  

7.  Pe 10 iunie, primii 3 participanți, care au cele mai multe vizualizări la video, vor primii câte un premiu, 

astfel:  

o Locul 1: Un Ballotin Classique, lunar, timp de 12 luni. 

o Locul 2: Un Ballotin Classique, lunar, timp de 6 luni. 

o Locul 3: Un Ballotin Classique, lunar, timp de 3 luni. 

 

Atenție! Nu se acceptă, sub nicio formă, materiale video ilegale, frauduloase, cu conținut înșelător, 

obscen, care aduce injurii companiei noastre sau a altor persoane sau companii.  

Mențiune1! Selectarea participanților oficiali, ai campaniei, se va realiza de către Leonidas România, 

după terminarea preselecțiilor. Leonidas România își rezervă dreptul de a selecta participanții la 

campanie. 

Mențiune 2! În cazul în care nu există suficiente înscrieri, astfel încât să poată fi selectați 30 de 

participanți, campania se va desfășura doar dacă există minimum 10 persoane înscrise și selectate ca 

participanți oficiali.  

 

SECTIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI  

https://ciocolatabelgiana.ro/my-sweet-moment
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Se vor acorda 3 premii, astfel:  

Locul 1: 12x Ballotin Classique 500g (33 praline) 

Locul 2: 6x Ballotin Classique 500g (33 praline) 

Locul 3: 3x Ballotin Classique 500g (33 praline) 

Ballotin-urile nu se pot personaliza la nivel de ambalaj sau praline. Selecția de praline va fi standard.  

 

SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR  

Câștigătorii vor fi informați despre alegerea acestora, pe data de 10 iunie, printr-o postare publică pe 

contul de Instagram: @leonidas.romania.   

 

SECTIUNEA 8. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI  

Câștigătorii vor trebui să ne contacteze în termen de maxim 48 ore de la anunțarea acestora, printr-un 

mesaj privat pe contul de Instagram, în care să ne furnizeze numele complet, adresa completă și 

numărul de telefon la care putem livra cadoul. 

În cazul în care câștigătorii nu trimit în 48 de ore informațiile solicitate de Organizator, aceștia nu vor 

mai beneficia de premiu. Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării câștigătorilor 

din motive care nu țin de el.  

 

SECTIUNEA 9. DREPTURI DE AUTOR  

Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot apărea ca 

urmare a postării unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor pe Instagram.com.   

 

SECTIUNEA 10. ÎNCETAREA CAMPANIEI 

Prezenta campanie va înceta de drept la data de 10 iunie 2022, ora 23:59, și poate înceta înainte de 

termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră - de natură a face imposibilă 

derularea. 

Înscrierile la preselecție încetează la data de 26 mai, ora 23:59.  

Data limită de urcare a Reel-urilor este: 3-9 iunie, ora 23:59.  

 

SECTIUNEA 11. REGULAMENTUL CAMPANIEI 

Regulamentul Concursului este disponibil în mod gratuit și se regăsește în pagina web a campaniei: 

https://ciocolatabelgiana.ro/my-sweet-moment 

https://ciocolatabelgiana.ro/my-sweet-moment


Prin participarea la această campanie, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament. 

Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe pagina de Facebook 

https://www.facebook.com/Ciocolaterie.Leonidas.Romania/ sau Instagram: 

https://www.instagram.com/leonidas.romania/  

 

SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE  

Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină la sursă și să vireze impozitul datorat pentru premiile 

acordate participanților și câștigătorilor campaniei.  

 

SECTIUNEA 13. LITIGII  

În cazul unor litigii apărute între Leonidas România și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate 

pe cale amiabilă.  

 

Număr de telefon: 0721.259.396  /  Adresă de e-mail: ion.codreanu@ciocolatabelgiana.ro  

https://www.facebook.com/Ciocolaterie.Leonidas.Romania/
https://www.instagram.com/leonidas.romania/
mailto:ion.codreanu@ciocolatabelgiana.ro

