
                                           
 

FORMULAR DE INSCRIERE 

Concurs Kendama - 7 TO SMOKE. Marea Finala Nationala -  08.07.2018 

 
NUMARUL 

  

Se completeaza in doua exemplare, unul ramane la participant pentru prezentare la momentul 

concursului.  

Toti participantii sunt rugati sa se prezinte cel tarziu la ora 15:00 in zona de concurs Terasa 

Mega Mall, situate la Nivelul 2B,  pentru confirmare si cu cel putin 30 minute inainte de fiecare 

etapa. 

Prenume (participant concurs)  

Varsta (participant)  

Prenume (parinte/tutore)  

Nume (parinte/tutore)  

Numar telefon (parinte/tutore)  

Semnatura (parinte/tutore)  

Mentiuni importante: 

• Participarea la concurs se face cu kendama proprie 

• Lista predefinita de trickuri este urmatoarea: 
• 1. One turn airplane, ufo 

• 2. 2 turn lighthouse, flip in 

• 3. Double whirlwind 

• 4. Spacewalk swap spike 

• 5. Swing bird, flip ovet the valley, flip in 

• 6. Juggle spike 

• 7. Lunar flip lunar, flip in 

• 8. Airplane, 1.5 tradespike 

• 9. Stuntplane, inward flip 

• 10. Around the downspike 

• Concursul este de tip piramidal. 

• Nu exista limita de varsta. 

Prin semnarea acestui Formular de Inscriere, sunt de acord ca datele personale din prezentul inscris sa fie 

prelucrate de catre Mega Mall Bucuresti SRL in scopul mentionat in prezentul formular, respectiv inscrierea la 

concursul Kendama - SEVEN TO SMOKE. Marea Finala Nationala.  



                                           
Datele personale din prezentul inscris sunt prelucrate de Mega Mall București S.R.L. (”Mega Mall”), o societate de 

drept român, cu sediul social în Calea Floreasca nr. 169A, Floreasca 169, Cladirea A, etajul 5, sectiunea A5.1, biroul 

nr. 07, Sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata sub nr. J40/2353/2007, avand CUI RO 20986980. Mega Mall 

acționează în calitate de operator de date cu caracter personal. 

Pentru mai multe detalii va rugam sa consultati Regulamentul Concursului disponibil aici 

https://megamallbucuresti.ro/> sau la biroul Info Point, sau să ne contactați: 

- Prin poștă, la adresa: Calea Floreasca nr. 169A, Floreasca 169, Cladirea A, etajul 5, Sector 1, Bucuresti, Romania; 

(in atenția NEPI Rockcastle); 

- Prin email, la adresa de email: Data.Protection@nepirockcastle.com;  

mailto:Data.Protection@nepirockcastle.com

