
 

 

 

REGULAMENT 

Ofertă discount aniversar & onomastic 

 

Organizatorii sunt companiile: 

SC ENTERTAINMENT BUSINESS DEVELOPMENT (EBD) SRL, București, Str Calea Floreasca 246 B, înreg. la Registrul 

Comerțului J40/12268/2013, cod fiscal RO32317652, înregistrată cu numărul 31275 la Autoritatea Națională de 

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), conform cerințelor Legii nr. 677/2001, pentru 

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

modificată și completată de Legea nr. 506/2004, privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții 

private în sectorul comunicațiilor electronice, operator al locației Trickshot Promenada situată în Promenada Mall, 

etaj 2, str. Calea Floreasca nr. 246B, 

SC FOOD BUSINESS DEVELOPMENT (FBD) SRL, din București, Calea Floreasca, nr. 246B, înregistrată la Oficiul 

Registrului Comerțului București de pe lângă Tribunalul București cu nr. J40/1056/2017, Cod Unic de Înregistrare 

RO36989907, operator al locatiei Trickshot Mega Mall, Bd. Pierre de Coubertin, nr.3-5, Mega Mall, nivel 2, Sector 2, 

București,  

si 

SC TRICKSHOT ENTERTAINMENT SRL, din București, str. Toamnei, nr. 117, parter, ap. 2+6, sector 2, înregistrată la 

Oficiul Registrului Comerțului București de pe lângă Tribunalul București cu nr. J40/18040/2021, Cod Unic de 

Înregistrare RO45091114, operator al locatiei Trickshot AFI Brașov, situată în AFI Brașov, Bulevardul 15 Noiembrie 78, 

nivelul 1, Brașov 

pun la dispoziția oaspeților celor trei locații un beneficiu sub forma unui discount de 20% aplicat pe nota de plată, 

celor care iși serbează ziua numelui sau ziua de naștere în cele trei locații, în condițiile detaliate mai jos. 

Discountul poate fi aplicat direct pe nota de plată de la restaurant/bar și jocuri, în următoarele condiții: 

➢ Pentru ZILELE ONOMASTICE, discountul este valabil DOAR în ziua în care oaspetele își sărbătorește ziua 

numelui (ex. Sf. Mihail si Gavriil, Sf. Maria, Sf. Ion, Sf. Andrei, etc), în baza unei copii a unui act de identitate 

(ex. copie CI pentru persoanele peste 14 ani, copie certificat de naștere pentru persoanele sub 14 ani) care să 

ateste faptul că oaspetele este sărbătorit în ziua respectivă. 

 

➢ Pentru ZILELE DE NAȘTERE, discountul este valabil DOAR în ziua aniversării oaspetelui, în baza unei copii a 

unui act de identitate (ex. copie CI pentru persoanele peste 14 ani, copie certificat de naștere pentru 

persoanele sub 14 ani) care să ateste faptul că oaspetele este născut în ziua respectivă. 

NOTĂ! 

*Discountul este valabil doar pentru vizitele în locații și nu poate fi cumulat cu alte oferte disponibile  

**Discountul nu se aplică pentru pachetele de mâncare și băuturi prestabilite, achiziționate pentru evenimentele 

desfășurate în locațiile Trickshot; 

***Utilizatorii aplicației Trickshot sau utilizatorii cardurilor de membru Trickshot (membrii ai programului de loialitate) 

nu pot acumula puncte de fidelitate pentru aceeași notă de plată la care au beneficiat de discountul de 20% 

(aniversar/onomastic); 

****Pentru acordarea discountului, se va efectua o copie xerox a actului de identitate al sărbătoritului, urmând ca la 

închiderea zilei, aceasta să fie casată. 


