Act aditional nr.1 la REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
„Jocul Memory”
31 iulie – 04 septembrie 2020

“Jocul Memory” (denumita in continuare si „Campania”) este organizata de Premier Restaurants
Romania S.R.L., companie constituita si functionand conform legilor romane, cu sediul social in Bucuresti,
Sos. Nicolae Titulescu nr. 4-8, Cladirea America House, Aripa de Vest, Etaj 5, Sector 1, inregistrata la Oficiul
Registrului Comertului sub nr. J40/16755/1994, Cod Unic de Inregistrare 6205722, reprezentata pentru
scopurile prezentei de dna. Mihaela Lungu, in calitate de Director de Marketing (denumita in continuare
„Organizator”).
Incepand cu data de 08.08.2020 se modifica durata unui joc, respectiv Art. 4 (MECANISMUL CAMPANIEI),
precum si termenul de valabilitate al voucherelor, respectiv Art. 5 (PREMIILE SI ATRIBUIREA ACESTORA),
din Regulamentul Campaniei si va avea urmatorul continut :
Art. 4
MECANISMUL CAMPANIEI
4.1. Pentru a se putea inscrie si participa la Campanie si a deveni, astfel, eligibil pentru a putea castiga
unul din Premii, persoanele doritoare trebuie sa parcurga urmatorii pasi:
a) trebuie sa fie activi in aplicatia mobila McDonald’s Romania si sa intreprinda pe durata Campaniei,
urmatoarele actiuni cumulative:
➢ Sa intre in aplicatie si sa joace ”Jocul memory”, care va fi disponibil incepand din 31 iulie
2020 de la ora 6:00 si pana pe 04 septembrie 2020, ora 23:59
➢ Participantii vor avea la dispozitie 30 de secunde pentru a corela corect cele 4 perechi de
imagini, cele 30 de secunde incepand automat, dupa apasarea butonului ”Start joc”
➢ Sa coreleze corect cele 4 perechi de imagini, in cele 30 de secunde alocate fiecarei sesiuni
de joc
➢ Daca au corelat corect toate imaginile, vor primi automat, in aplicatie, un voucher cu un
Premiu, acordat in mod aleatoriu, din lista premiilor mentionate la Art 5.1 de mai jos
➢ Pentru a putea revendica voucher-ul, participantii trebuie sa apese butonul ”Salveaza
voucher”; voucherul va putea fi accesat din sectiunea ”Oferte”
➢ Participantii pot juca “Jocul memory” de maximum 3 ori pe zi, pe durata Campaniei, iar
daca un participat si-a epuizat sansele in ziua respectiva va putea juca in urmatoarea zi
(cu conditia sa se incadreze in durata Campaniei)
➢ Daca nu au corelat corect toate cele 4 perechi de imagini in timpul alocat unei sediuni de
joc (adica 30 de secunde), participantii nu vor primi niciun voucher in sesiunea respectiva.
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Art. 5
PREMIILE SI ATRIBUIREA ACESTORA
5.1 In cadrul acestei Campanii, Organizatorul ofera 2.665.000 de premii, avand valoarea comerciala totala
de 45,833,900 lei, conform Anexei 1 – Descrierea premiilor (Premiile).
5.2.Premiile vor putea fi revendicate doar de catre castigatori, din restaurantele Organizatorului aflate pe
teritoriul Romaniei, Premiile acordandu-se pe loc, dupa cum urmeaza:
(i) premiile constand in alte produse decat cele McDonald’s vor fi revendicate exclusiv la casa de marcat
(nu si la kiosk), in limita numarului de astfel de premii disponibil in cadrul fiecarui restaurant (se
recomanda castigatorului ca, inainte de a plasa o comanda pentru revendicarea premiului, sa verifice la
casa de marcat disponibilitatea premiilor) si (numai in cazul premiilor constand in prosoape) pe baza
semnaturii de primire, a castigatorului (conform Anexei 2);
(ii) premiile constand in produse McDonald’s vor putea fi revendicate atat de la casa de marcat cat si de
la kiosk,in fiecare dintre situatiile listate mai sus, prin aratarea si scanarea [(exclusiv la casa, in cazul (i),
respectiv, la casa/kiosk in cazul (ii)], voucherului primit in aplicatia de mobil McDonalds. Revendicarea
premiilor se va putea face numai in cadrul duratei Campaniei, in intervalul de functionare al fiecarui
restaurant McDonald’s si conform termenului de valabilitate al fiecarui voucher. Voucherele oferite ca
premii in cadrul acestei campanii sunt valabile 7 zile de la data salvarii voucherului, dupa castigarea lui. In
orice caz, fiecare voucher cuprinde perioada exacta de valabilitate, in descrierea sa.

Restul prevederilor din Regulament raman aplicabile, nefiind modificate prin prezentul act aditional.

Intocmit astazi, 07.08.2020.
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