
REGULAMENT – Saturday On Air 

 

Prezentul eveniment “Saturday On Air” este organizat de societatea PK DEVELOPMENT ONE 

S.R.L., o societate cu sediul social in Bucuresti, Str. Barbu Văcărescu nr. 201, et. 11, biroul nr. 6, 

Sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/3347/2016. 

Regulamentul Evenimentului este întocmit și este disponibil gratuit oricărui solicitant online pe 

www.dn1valuecentre.ro. 

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, urmând ca astfel de 

modificări să își producă efectele numai după ce aceste modificări au fost comunicate participanților. 

Modificările vor fi aduse la cunoștintă participanților prin afișare pe site-ul www.dn1valuecentre.ro 

sau pagina de facebook DN1 Value Centre.  

Vă așteptăm cu drag la DN1 Value Centre și sperăm să aveți o experiență minunată. Pentru siguranța 

si confortul dumneavoastră vă rugăm sa citiți cu atenție regulile de mai jos: 

 

1. Pe toată durata evenimentului în locație se vor afla personal al serviciului de pază. 

2. Pentru sugestii sau alte mențiuni privind evenimentul ne puteti contacta la: 

officedn1@primekapital.com. 

 

3. Vizitează pagina de FB https://www.facebook.com/DN1ValueCentre/ și site-ul la adresa 

https://dn1valuecentre.ro/evenimente. 

4. Actualizăm în permanență canalele noastre de comunicare (pagina de FB, site, Instagram) 

așa că te rugăm să le consulți în permanență, înainte de a ieși din casă. 

 

PARTICIPARE 

 

5. Clienții care doresc să participe la eveniment trebuie să acceseze site-ul 

https://dn1valuecentre.ro/evenimente secțiunea Evenimente pentru a se înscrie. 

6. Înscrierea la eveniment necesită comunicarea datelor de identificare: nume, prenume, email 

și număr telefon.  

Pentru detalii cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest 

scop, vă rugăm să citiți Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor disponibilă aici 

https://dn1valuecentre.ro/eveniment/saturday-on-air/nota-de-informare-prelucrare-date-

evenimente-saturday-on-air/ 

7. Participarea la eveniment este gratuită, fiind condiționată de înscrierea în prealabil online, 

in limita locurilor disponibile. 

8. Participantii se pot inscrie o singura data utilizand aceiasi adresa de e-mail pentru rezervarea 

unei singure mase. Numarul maxim de locuri alocat pentru o inscriere (respectiv o masa) este 

de 4 persoane. 

ACCES EVENIMENT 

9. Accesul în zona de eveniment se va realiza incepand cu ora 17:30. 
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10. Conform cu ultimele norme ale autorităților privind evenimente drive-in, fiecare persoana 

din mașina va fi verificată cu un termometru fără atingere fiind lăsate în zona evenimentului 

doar persoanele care au maximum 37,3 grade C. Persoanele care refuză să le fie verificată 

temperatura nu vor avea acces. Vă rugăm să purtați mască de protecție pe toata durata 

evenimentului. 

11. La intrarea în cadrul evenimentului, urmează să vi se măsoare temperatura. Nu se va permite 

accesul persoanelor simptomatice (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală modificată) și 

nici al celor care înregistrează temperatura măsurată mai mare de 37,3°C. În cazul în care 

temperatura înregistrată depășește 37,3°C, se recomandă repetarea măsurării temperaturii, 

după o perioadă de 2-5 minute de repaus; angajații cu temperatura peste 37,3°C vor fi trimiși 

acasă. Persoanele care refuză să le fie verificată temperatura nu vor avea acces în locație; 

12. La o masa sunt acceptate maxim 4 persoane (conform legislație în vigoare”ocupanții unei 

mese fiind membri aceleiași familii”, măsurile de protecție sanitară fiind stabilite prin ordin 

comun al Ministrului Culturii și al Ministrului Sănătații, emis în temeiul Art. 71 Alin. (2) din 

legea Nr. 55/2020). 

13. Copiii trebuie supravegheați pe toată durata evenimentului. 

14. Vizionarea se face exclusiv de la masa, nu este permisa deplasarea nemotivata in zona de 

eveniment. 

15. Pentru a nu deranja ceilalți participanți la eveniment, vă rugăm să păstrați un volum 

rezonabil al conversațiilor. 

16. Accesul cu animale este strict interzis! 

17. Laserele nu sunt permise!  

18. Purtarea mastii de protective este obligatorie pe toata durata evenimentului 

19. Persoanele care nu vor respecta aceaste reguli vor fi obligați să părăsească zona de eveniment. 

20. Nu este permis accesul și consumul de produse aduse din exteriorul locației noastre. 

MĂSURI DE PREVENȚIE ȘI MEDIU 

21. Având în vedere restricțiile impuse de autorități în această perioadă de risc de infectare și 

răspândire COVID-19, vă rugăm să nu va ridicați de la masa fără un motiv bine întemeiat. 

22. Recomandam evitarea socializării între persoane de la mese diferite. 

23. Nu vă ridicați de la mese decât pentru motive bine întemeiate. 

24. În interiorul zonei de eveniment este obligatorie folosirea măștii pentru acoperirea nasului și 

gurii. 

25. În cazul în care doriți să părăsiți zona de eveniment înainte de finalizarea evenimentului, vă 

rugăm să folosiți numai aleile de acces și ieșirea special marcate în acest sens. 

26. Acestea sunt detaliile oferite de autorități până în acest moment și se pot schimba periodic în 

funcție de evoluția Covid-19. Vă solicităm cooperarea, răbdarea și înțelegerea în acest timp. 

27. Orice încălcare a regulilor de mai sus atrage pierderea dreptului de participare și părăsirea 

imediată a spațiului de eveniment desfășurat la DN1 Value Centre. 

28. În cazul în care condițiile meteo nu permit susținerea evenimentului, acesta se anulează. 

29. NU SUNTEM RESPONSABILI pentru furturi care au loc în spațiul de desfășurare a 

evenimentului! 

VĂ MULȚUMIM PENTRU ATENȚIE ȘI VĂ DORIM DISTRACȚIE PLĂCUTĂ! 

 


