
 
 

REGULAMENT CU PRIVIRE LA SERVICIILE BW PHOTO BOOTH 
ÎN CADRUL TÂRGURILOR DE NUNTĂ PARTENERE 2020 

 
ARTICOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE 

 
 Prezentul regulament este elaborat de către SC BAWA EVOLUTION SRL cu sediul în localitatea Cluj-Napoca, 

str. Someşului, Nr. 5–7, parter, având C.U.I. RO26279180, Nr. ord. reg. com.: J12/2268/2009, în calitate de 
Prestator a serviciilor de cabină fotografică BW Photo Booth, și organizator a promoției #numazic din 
cadrul evenimentelor: 

- Târg de nuntă „Planifică-ți nunta într-o zi”, organizat în perioada, 10–12 ianuarie 2020, în 
localitatea Timișoara, la Casa Tineretului de firma SC DALISIS SRL 

- Târg de nuntă “Cluj-Napoca’s Wedding Show”, organizat în perioada 17–19 ianuarie 2020, în 
incinta Grand Hotel Italia, str. Vasile Conta nr. 2 la Cluj-Napoca  

- Târg de Nuntă “Weddfest 2020”, organizat în perioada 24–26 ianuarie 2020, în incinta BT Arena. 
 Regulamentul stabileşte exclusiv modul de activare a promoțieiilor acordate în cadrul evenimentelor mai sus 

menționate. 
 Promoția este valabilă în exclusivitate pentru serviciile oferite de către compania emitentă – SC BAWA 

EVOLUTION SRL, în termenii şi condiţiile prevăzute în prezentul regulament.  
 
 

ARTICOLUL II – CONDIȚIILE DE ACTIVARE A PROMOȚIEI 
 

1. Promoția este valabilă doar în perioada 10.01.2020 – 01.03.2020 prin prezentarea și utilizarea fluturașului 
primit la târgurile de nunți menționate în Art. I.  

2. Promoția este valabilă doar pentru nunțile ce vor avea loc în anul 2020, în localitatea Timișoara respectiv 
județul Timiș și localitatea Cluj-Napoca respectiv județul Cluj, cu un număr efectiv de invitații în limita a 250 
de persoane. 

3. Promoția este valabilă doar pentru pachetelul standard BW Photo Booth pe durata a 8 ore, și nu include 
servicii suplimentare, sau cost de deplasare. 

4. Promoția nu se cumulează cu alte campanii, promoții și oferte active ale SC BAWA EVOLUTION SRL. 
5. Promoția poate fi activată prin contactarea telefonică, la numărul de telefon 0744 135 040  sau prin poştă 

electronică la adresa de e-mail: sales@cabinefoto.ro, a Prestatorului cu o confirmare fermă a închirierii 
serviciilor oferite de acesta, până cel târziu la data de 01.03.2020. 
 
 

ARTICOLUL III – DISPOZIŢII FINALE 
 

1. SC BAWA EVOLUTION SRL îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament, oricând printr-o decizie 
unilaterală. 

10.01.2020 


