REGULAMENT EVENIMENT “ORASUL KALENJI”
Regulament oficial de desfăşurare
Articolul 1. Organizatorul şi durata evenimentului
1.1. Organizator
Evenimentul “ORASUL KALENJI” este organizat de ROUMASPORT S.R.L., cu sediul
social în Bucureşti Cotroceni Business Center, B-dul Iuliu Maniu, Nr. 7, Corp A, Etaj 3,
Birou Decathlon, cod unic de înregistrare 23727785, număr de ordine în Registrul
Comerţului J40/6890/2008, reprezentat prin Lacramioara Rosca – Director comunicare,
avand puteri si autoritate depline in privinta prezentului, denumita in continuare
„Organizator”.
1.2.

Denumire. Durată. Locul desfăşurării.

Evenimentul poartă denumirea “ORASUL KALENJI”, denumit in continuare
„Eveniment” şi se desfăşoară în data de 14 APRILIE 2018
Articolul 2. Dreptul de participare
2.1. Drept de participare la eveniment au persoanele fizice in varsta de minimum 10 ani.
Pentru minori, este necesara prezenta si acordul unui parinte/tutore legal.
Este necesara declararea pe proprie raspundere ca sunt apti din punct de vedere fizic si
medical pentru a desfasura activitati sportive.
2.2. La Eveniment nu pot participa angajaţii ROUMASPORT S.R.L. sau persoanele
juridice, asa cum sunt definite de legea romana.
Articolul 3. Condiţiile, modul de participare
3.1. Pentru a participa la Eveniment persoanele fizice mentionate la articolul 2.1. se vor
inscrie incepand cu data de 09.04.2018 in magazinele sau online, pe pagina de
eveniment: http://sfaturi.decathlon.ro/category/evenimente/
3.2. Înscrierea este considerată valabilă doar pe baza comunicării următoarelor informatii:
nume, prenume, telefon, adresă de e-mail, numărul cardului de fidelitate Decathlon.
Cardul de fidelitate Decathlon poate
http://www.decathlon.ro/c/83-fidelitate

fi

obtinut

gratuit

de

3.3. Participantii trebuie sa poarte echipament sportiv obligatoriu compus din:

pe

site-ul:

 tricou alergare
 pantalon/short alergare
 incaltaminte alergare
Articolul 4.- Regulamentul evenimentului
Evenimentul incepe pe data de 14 APRILIE, ora 10:00 si se termina la ora 12:00.
Program:
10:00 – Intalnire in Parc
10:30 – Start alergare
11:30-12:00 – Finish alergare

Nivelul de dificultate al evenimentului este 2/5
 1= 1-2 km de alergare usoara
 2= 2-4 km de alergare usoara
 3= 4-6 km de alergare usoara
 4= 6- 10 km de alergare usoara
 5= peste 10 km de alergare usoara

Descriere eveniment:
Evenimentul consta in parcurgerea unei ture de parc si este destinat tuturor celor care vor sa
faca miscare.
In parc se va amplasa un punct de Start urmand ca participantii sa foloseasca aleile parcului
drept piste de alergare. Decathlon va asigura suportul logistic (echipamente, elemente de
branding, antrenori), evenimentul fiind deschis tuturor locuitorilor orasului care doresc sa
faca sport.

Articolul 5 Confidenţialitatea datelor
Organizatorul prelucrează datele caracter personal ale participantilor în baza notificării
depusa la A.N.S.P.D.C.P şi a înregistrării sale ca operator de date, înregistrare înscrisă în
Registrul de Evidenţă a prelucrării datelor cu caracter personal cu nr. 11471.
Prin înscrierea la eveniment, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului
Regulament şi sunt de acord cu prelucrarea, cu titlu gratuit, de către organizator a datelor
sale cu caracter personal în scopul acordării premiilor în conformitate cu dispoziţiile
Regulamentului şi ale Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
Datele vor fi dezvăluite exclusiv angajaţilor si/sau colaboratorilor Organizatorului implicaţi

în derularea campaniei, şi pot fi dezvăluite şi unor împuterniciţi ai Operatorului, pe baza
unor clauze de confidenţialitate şi de asigurarea a păstrării securităţii datelor. Participantii
la eveniment sunt de acord cu prelucrarea datelor in vederea indeplinirii obligatiilor legale
ale Organizatorului in legatura cu evenimentul.
Participanţii au dreptul de a obţine de la Organizator, în mod gratuit, la cerere şi
următoarele: rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor cu caracter personal
prelucrate, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare se face fără
respectarea legii, în conformitate cu dispoziţiile Legii 677/2001. Cererea va fi întocmita în
formă scrisă, va conţine justificarea solicitărilor, va fi datată şi semnată.
Organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor cu caracter personal şi să
aplice măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea acestor date împotriva
pierderii, distrugerii accidentale sau ilegale, modificării, dezvăluirii sau accesului
neautorizat, precum şi împotriva oricărei forme de prelucrare ilegală.
Datele personale trimise prin e-mail vor putea fi procesate sau introduse de Organizator sau
de altă persoana fizică sau juridică desemnată de acesta, într-o bază de date.
Articolul 6. Responsabilitati
6.1 Toti participantii participa la eveniment pe proprie raspundere.
6.2 Participantul care sufera un accident sau orice fel de paguba fizica sau materiala
renunta prin insasi inscrierea la eveniment la orice drept de a solicita despagubiri sau de a
recurge in instanta impotriva oricarei persoane implicata in organizarea evenimentului.
6.3 Participantii trebuie sa participe la sedintele organizatorului si sa considere cu precautie
informatiile anuntate de organizatori. In sedinta tehnica organizatorul poate anunta
informatii oficiale chiar daca acestea nu sunt prezente in acest regulament.
6.4 Participantii poarta intreaga responsabilitate civila si penala pentru orice dauna
provocata de acestia altor persoane in timpul cursei.
6.5 In cazul constatarii unui accident, participantii sunt obligati sa il raporteze
Organizatorului.
6.6 Participantii sunt obligati sa respecte regulile de protectie a mediului inconjurator.
Articolul 7. Dispozitii finale
7.1. În cadrul evenimentului se pot face fotografii si/sau filme de către reprezentantii ai
Organizatorului sau de persoane special desemnate de Organizator. Fotografiile si/sau
filmele realizate de reprezentantii ai Organizatorului apartin exclusiv Organizatorului.
Proprietatea asupra fotografiilor si/sau filmelor realizate de persoane special desemnate de
Organizator se reglementează printr-un act separat încheiat între acestea si Organizator.

Participantii la Eveniment a căror imagine apare în fotografiile si/sau filmele realizate de
reprezentanti ai Organizatorului sunt de acord, prin participarea la Eveniment, să cedeze
Organizatorului în mod exclusiv drepturile de utilizare, vanzare, instrainare, publicare,
valorificare, dezvaluire, retinere, reprezentare, prelucrare, inregistrare, reproducere si
adaptare a fotografiilor si/sau filmelor in care acestia pot fi recunoscuti fizic.
7.2. Prezentul regulament de participare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant la
standul de Informaţii „Relaţii Clienţi” din cadrul magazinelor Decathlon
7.3. Prin participarea la prezentul eveniment, participantii sunt de acord să se conformeze şi
să respecte prevederile acestui Regulament.
7.4. Orice neintelegere privind validitatea prezentului regulament sau rezultate din
interpretarea si executarea acestuia vor fi fie rezolvate pe cale amiabila. In cazul in care
rezolvarea eventualelor litigii nu este posibila pe cale amiabila, partile se vor adresa
instantelor judecatoresti de la sediul Organizatorului.

ORGANIZATOR
ROUMASPORT S.R.L.
Reprezentată prin Director Comunicare
Lacramioara Rosca
……………………..

