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Regulament campanie “BLACK FRIDAY”  
Green Village Resort 4* 

 
1. Organizatorul si regulamentul oficial al campaniei 
Organizatorul campaniei „BLACK FRIDAY” este societatea TOURING IMOBILIARE S.R.L, cu sediul social in 
Bucuresti, Str. Reinvierii, nr. 3-5, parter, camera 7, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. 
J40/13621/2003, cod unic de inregistrare RO15807816, IBAN: RO35BTRLRONCRT0582362001 deschis la 
Banca Transilvania, tel: 0738.764.520, e-mail: reservations@greenvillage.ro, reprezentata legal de 
Michael-Dragos Anastasiu. 
 
2. Durata campaniei si aria de desfasurare 
2.1. Perioada in care se va desfasura campania de Black Friday este 11.11.2022, incepand cu ora 09:00 si 
se va incheia in data de 13.11.2022, ora 23:59. 
2.2. Campania se desfasoara pe site-ul web www.greenvillage.ro/black-friday/. 
2.3. Campania se va derula in conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu pentru toti 
participantii. 
2.4.  Oferta comerciala a campaniei Black Friday: 

• Reducere de pana la 35% pentru oferta “Family Vacation” care include 5 nopți cazare în 
apartament, pentru 2 adulți și maxim 2 copii (0-12 ani), in timpul saptamanii (duminica-vineri), în 
perioada 18.04 – 31.05.2023 si 01.09 -31.10.2023, exceptand sarbatorile legale, în limita 
disponibilitătii; Mic dejun inclus; Excursie cu barca pe canalele Dunării; Transfer cu barca rapidă 
de la Murighiol către Sfântu Gheorghe și retur; Acces la serviciile resortului:  
 Entertainment Center (proiecții de filme în cinematograf, cărți de joc, table, Darts) 
 Kids Club (loc de joacă pentru copii)  
 Lotus Spa (saună uscată; sala fitness si Jacuzzi – doar adultii) 
 Blanquita (in camping: tenis de masa, sah, table, Rummy, Darts, biliard, air hockey, board 

games) 

• Reducere de pana la 40% pentru oferta “Romantic Getaway” care include 4 nopți cazare în 
cameră dublă standard, pentru 2 adulți, în perioada 18.04 – 31.05.2023 si 01.09 - 31.10.2023, cu 
exceptia sarbatorilor legale, în limita disponibilitatii; Mic dejun inclus; Excursie cu barca la Gârla 
Turcească; Transfer cu barca rapidă de la Murighiol către Sfântu Gheorghe și retur; Acces la 
serviciile resortului:  
 Entertainment Center (proiecții de filme în cinematograf, cărți de joc, table, Darts) 
 Kids Club (loc de joacă pentru copii)  
 Lotus Spa (saună uscată; sala fitness si Jacuzzi – doar adultii) 
 Blanquita (in camping: tenis de masa, sah, table, Rummy, Darts, biliard, air hockey, board 

games) 

• Reducere de pana la 40% pentru oferta “Explorers Only” care include 3 nopți cazare în cameră 
dublă standard, pentru 2 adulți, in perioada 18.04 – 31.05.2023 si 01.09 - 31.10.2023, cu exceptia 
sarbatorilor legale, în limita disponibilităților; Mic dejun inclus; Transfer cu barca rapidă de la 
Murighiol către Sfântu Gheorghe și retur; Acces la serviciile resortului:  
 Entertainment Center (proiecții de filme în cinematograf, cărți de joc, table, Darts) 
 Kids Club (loc de joacă pentru copii)  
 Lotus Spa (saună uscată; sala fitness si Jacuzzi – doar adultii) 
 Blanquita (in camping: tenis de masa, sah, table, Rummy, Darts, biliard, air hockey, board 

games) 

• Reducere de pana la 33% pentru oferta “Hospitality Voucher” care include 1 voucher în valoare 

de 100 euro pentru servicii de cazare cu mic dejun inclus; Bonus: 1 voucher în valoare de 50 euro 

pentru extraservicii in cadrul Green Village; Valabilitate vouchere: 18.04 – 31.12.2023; 

Voucherele nu pot fi preschimbate cu contravaloarea lor în bani și pot fi folosite pentru o singură 

achiziție; Valoarea voucherelor este nerambursabilă și poate fi folosită la achiziția serviciilor 
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pentru care au fost emise, în limita disponibilităților; Voucherul nu se cumulează cu alte oferte și 

promoții valabile în secțiunea oferte a website-ului. 

 
2.5. Promotia este valabila in limita locurilor disponibile, se adreseaza exclusiv utilizatorilor finali care 
achizitioneaza ofertele in perioada 11-13.11.2022, pe website-ul www.greenvillage.ro/black-friday/ si nu 
se cumuleaza cu alte oferte sau promotii. 
2.6. Celelalte oferte disponibile pe website-ul www.greenvillage.ro, la sectiunea „oferte”, nu beneficiaza 
de reducerile aplicate in cadrul campaniei actuale. 
 
3. Participanti si produse participante 
3.1. La aceasta Campanie pot participa atat persoanele fizice, cat si cele juridice, cu exceptia agentiilor de 
turism. 
3.2. Participantii trebuie sa aiba peste 18 ani si capacitate deplina de exercitiu. 
3.3. Participantii garanteaza ca datele furnizate sunt corecte, complete si conforme cu realitatea. 
3.4. Campania se adreseaza exclusiv utilizatorilor finali si nu se cumuleaza cu alte oferte sau promotii. 
3.5. Comenzile efectuate vor fi confirmate in termen de maximum 72 ore din momentul rezervarii, în 
ordinea sosirii acestora. 
 
4. Informatii privind produsele implicate in campanie 
4.1. Din campania „Black Friday” fac parte doar ofertele enumerate la Punctul 2 al prezentului regulament 
si sunt valabile in limita locurilor disponibile. 
4.2. Rezervarea unui sejur din cadrul campaniei „Black Friday” se poate realiza online pe 
www.greenvillage.ro sau prin intermediul formularului disponibil in pagina de oferta a website-ului sau 
trimitand o solicitare pe adresa de email reservations@greenvillage.ro.  
4.2.1. Datele personale pe care le colectam in vederea validarii unei rezervari sunt: numele si prenumele 
persoanei care acceseaza oferta si a celor care vor insoti aceasta persoana), CNP, adresa de e-mail si 
numarul de telefon ale persoanei care acceseaza oferta. Prelucrarea acestor date personale se face in acord 
cu politica de prelucrare a datelor societatii organizatoare, TOURING IMOBILIARE S.R.L., disponibila la 
adresa https://www.greenvillage.ro/protectia-datelor/. Datele personale ale participantilor ale caror 
cereri de rezervare nu pot fi validate din cauza depasirii capacitatilor de cazare, sau, dupa caz, din cauza 
epuizarii numarului de pachete alocate fiecarei promotii, vor fi prelucrate de catre societatea organizatoare 
pana la finalul campaniei “BLACK FRIDAY”. Dupa aceasta perioada, societatea organizatoare va sterge 
datele dumneavoastra cu caracter personal, exceptand cazul in care legislatia ne permite sau ne obliga la 
prelucrarea in alte scopuri compatibile. Organizatorul considera inscrierea la campanie ca o acceptare 
expresă a acestui Regulament si considera orice date furnizate de către Participant, ca fiind adevarate si 
corecte, pana la proba contrara. 
4.3. Tarifele practicate in cadrul campaniei „Black Friday” sunt speciale si sunt valabile la momentul 
efectuarii rezervarii. Acestea vor fi confirmate in scris de catre departamentul de rezervari, in termen de 
maximum 72 ore din momentul rezervarii. 
4.4. Pentru rezervarile sejururilor din cadrul campaniei „Black Friday”, plata se va realiza integral in avans.  
4.5. Anularea rezervarilor: perioada rezervata nu poate fi modificata, iar valoarea sejurului este 
nerambursabila. 
4.6. Transportul: la Green Village 4* Resort se poate ajunge doar cu barca, din comuna Murighiol, judetul 
Tulcea. Transferul cu barca din Murighiol -> Sfantu Gheorghe si retur este inclus in pachet. 
4.6.1. Locul de imbarcare este „Parcarea Star 2000” - coordonate GPS: 45°02'36.9"N 29°11'29.0"E 
(45.043595, 29.191396) sau WAZE „parcare Star 2000 Murighiol”. 
4.6.2. Autoturismele individuale pot fi parcate la “STAR 2000” (este o parcare privata, pazita si cu plata: 20 
lei/masina/zi). Plata parcarii se va efectua numerar, la plecare, in baza unei cartele de acces, primita la 
sosire. Parcarea nu se afla in proprietatea resortului Green Village, ci este doar locul de imbarcare!  
4.7. Tarifele nu includ taxa de acces in Delta Dunarii! Aceasta se poate achita la sms@ddbra.ro.  
5. Raspundere 
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5.1. Prin participarea la aceasta Campanie promotionala, participantii sunt de acord sa respecte 
Regulamentul Oficial al Campaniei promotionale, precum si toate deciziile luate de Organizator si 
colaboratorii sai in toate aspectele legate de implementarea prezentei Campanii promotionale. 
5.2. Organizatorul Campaniei promotionale si celelalte persoane fizice si/sau juridice implicate in 
organizarea acesteia, nu sunt responsabili pentru/de situatiile in care un participant nu poate accesa 
campania, din motive care tin de functionalitatea site-ului www.greenvillage.ro, precum cele care deriva 
din: conexiune Internet, programe instalate, probleme cu reteaua electrica, erori cauzate de intreruperea 
neasteptata a serviciului de hosting al site-ului etc. sau alte motive independente de Organizator. 
5.3. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari ce 
apar ulterior termenelor stabilite in prezentul Regulament Oficial sau ulterior incheierii Campaniei 
promotionale. 
 
6. Incetarea Campaniei promotionale 
6.1. Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora si/sau in 
cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua si/sau in cazul 
schimbarii cadrului legislativ, astfel incat organizarea si desfasurarea Campaniei cu caracter promotional 
sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect sau face imposibila desfasurarea Campaniei. 
 
7. Litigii 
7.1. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze 
tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament. 
7.2. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila 
sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti din 
Bucuresti. 
7.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si durata Campaniei si va face public acest lucru 
prin intermediul website-ului www.greenvillage.ro . 
 
 
Data: 07.11.2022 
 
 

TOURING IMOBILIARE S.R.L. 
prin Michael-Dragos Anastasiu 
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