REGULAMENTUL OFICIAL
de organizare şi desfăşurare a evenimentului „Crosul IT-iștilor 2018”

1.

Generalităţi

Evenimentul sportiv Crosul IT-iștilor, Bucureşti 2018 este organizat de către Infodesign
Group S.A. şi are drept scop promovarea alergării în aer liber şi a unui stil de viaţă sănătos.
Participanţii sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile din prezentul regulament al
evenimentului Crosul IT-iștilor, Bucureşti 2018, denumit în continuare Regulament Oficial.
Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile în
România, fiind disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul www.infodesign.ro şi la
locul de desfăşurare al evenimentului.
Prin participarea la acest eveniment, participanţii sunt de acord să respecte şi să se
conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial şi
ale legislaţiei în vigoare aplicabile şi să semneze declaraţia pe proprie răspundere pusă la
dispoziţie de către organizatori.
2.

Data şi locul desfăşurării evenimentului „Crosul IT-iștilor”

Evenimentul va avea loc Sâmbătă, 23 iunie 2017, începând cu ora 08:00, în Bucureşti, Parcul
Tineretului.
Intervalul orar de desfăşurare al evenimentului este 08:00 – 11:30.
Startul şi sosirea vor fi amenajate în zona aleii Intrarea din Bd. Tineretului (zona Cafeneaua
Actorilor) din Parcul Tineretului.
Traseul de desfăşurare al evenimentului va fi însemnat cu săgeţi sugestive şi va avea, în
puncte stabilite de către organizatori, persoane delegate, responsabile pentru parcurgerea
traseului în deplină siguranţă de către toţi participanţii, precum şi de respectarea de către
aceştia a regulilor prevăzute în prezentul regulament.
3.

Mecanismul evenimentului „Crosul IT-iștilor”

Acest eveniment se adresează în special oamenilor care lucrează în domeniul IT, detașânduse următoarele tipuri de participanți:

IT-iști – participare gratuită, sponsorizată integral de organizator, Infodesign Group S.A., în
parteneriat cu F-Secure România. Aici se încadrează următorii:
-

orice persoană care deține o funcție de IT-ist (manager IT, responsabil IT, specialist
IT, administrator securitate IT, programator, profesor de informatică etc.);

-

orice persoană angajată într-o companie care activează în domeniul IT (indiferent de
funcția deținută);

-

orice student din cadrul unei facultăți cu profil IT (cibernetică, automatică,
electronică, matematică – informatică),

cu vârsta de peste 18 ani, cărora starea de sănătate le permite alergarea pe una dintre
distanţele menţionate în cele ce urmează și au demonstrat calitatea de IT-ist printr-o
adeverință de la serviciu / facultate.
Non-IT-işti – participare cu plată:
De la eveniment nu sunt excluși însă ceilalți cetățeni, indiferent de aria în care activează, și
care întrunesc condițiile de participare: au vârsta peste 18 ani, starea de sănătate le permite
alergarea pe distanțele specificate și au plătit taxa de înscriere la Cros.
Copiii sau adolescenții cu vârste de până la 18 ani, care vor dori să alerge pe traseu, o vor
face pe propria răspundere (a lor sau a tutorilor legali care îi însoțesc), fără a fi parte din
Cros și fără a putea beneficia de kit de participare sau număr de alergător.
De asemenea, în egală măsură, adulții care vor dori să alerge pe traseu, dar care nu s-au
înscris în prealabil în concurs, la niciuna din categoriile IT-iști sau Non-IT-iști, o vor putea
face pe propria răspundere ), fără a fi parte din Cros și fără a putea beneficia de kit de
participare sau număr de alergător.
Participanţii
Participanţii se vor putea înscrie la una dintre cele două curse stabilite de organizator:


cursa de 3 km;



cursa de 6 km.

Categoriile de concurs în funcţie de care se va face premierea celor ce ocupă primele 3
locuri sunt următoarele:


categorie femei cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani;



categorie femei cu vârsta de peste 35 de ani;



categorie bărbați cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani;



categorie bărbați cu vârsta de peste 35 de ani.

Traseul
Traseul ce va trebui parcurs prin alergare de către participanţi este reprezentat de aleea ce
înconjoară lacul din Parcul Tineretului. Pentru cursa de 3 km, aleea ce înconjoară lacul
trebuie parcursă o singură dată, iar pentru cursa de 6 km va trebui parcursă de 2 ori.

Traseul va fi semnalizat de către organizatori prin săgeţi şi va fi supravegheat de persoane
din echipa organizatorilor.
Cronometrarea
Cronometrarea participanților la Cros se va realiza printr-un sistem omologat de
cronometrare, oferit de partenerul nostru la eveniment, BipChip (……..). Cronometrarea se
va realiza individual, din momentul în care participantul trece linia de start și până la
momentul trecerii liniei de sosire.
Rezultatele individuale obținute de fiecare participant în parte vor fi comparate, în funcție
de categoria în care a fost înregistrat în concurs, rezultând astfel clasamentul oficial al
Crosului, pe tipuri de categorii anunțate.
Înscriere
Înscrierea participanţilor se va face completând formularul online de pe site-ul
www.infodesign.ro.
Câmpurile formularului de înscriere sunt următoarele:


Nume:



Prenume:



E-mail:



Nr. telefon:



Compania:



Funcţia:



Pentru participanții din categoria IT-iști, Adeverință serviciu/facultate din care să
rezulte această calitate:



Categoria de concurs:



Cursa: 3 km/6 km:



Măsură tricou: S/M/L/XL

Cei ce doresc să se înscrie sunt obligaţi să semneze declaraţia pe propria răspundere, din
care rezultă că sunt sănătoși şi apți din punct de vedere fizic şi mental pentru a depune
efort şi pentru a participa la evenimentul organizat de Infodesign Group S.A.
Participanții care nu se încadrează la categoria IT-iști vor putea finaliza înscrierea, prin plata
taxei de participare, în sumă de 100 lei/persoană. Plata se va realiza printr-una dintre
metodele oferite în pagina de înregistrare la eveniment: plata prin cont (OP) sau plata
printr-un site partener la eveniment.
Calendar eveniment:


7 mai 2018 – 20 iunie 2018 – înscriere online pe site-ul www.infodesign.ro,
secţiunea Crosul IT-iștilor;



8 mai 2018 – 21 iunie 2018 – confirmarea participanţilor (confirmările vor fi trimise
pe e-mail după verificarea informaţiilor completate, în maximum 72 de ore de la
cererea de înregistrare on-line);



23 iunie 2018
08:00 – 09:00 – adunarea participanţilor și distribuirea kiturilor și a numerelor de
concurs
09:30 – 10:00 – încălzirea (şedinţa tehnică)
10:00 – START
11:00 – 11:30 – poze la panoul Infodesign
– ceremonia de premiere
– tombolă cu premii
11:30 – încheierea evenimentului

Confirmare participare
Fiecare participant care s-a înscris la eveniment va primi ulterior un e-mail de confirmare din
partea organizatorului, după verificarea informaţiilor completate în formularul de înscriere
online de pe site-ul www.infodesign.ro şi după verificarea plății corespunzătoare, în cazul
celor Non-IT-işti.
E-mailul va conţine şi informaţii despre ridicarea kitului de participare.
Taxa de participare
Participarea la acest eveniment este gratuită pentru participanții care se încadrează în
categoria IT-iști. Pentru ceilalți participanți, Non-IT-işti, taxa de participare este în sumă de
100 lei/persoană. Plata se va realiza printr-una dintre metodele oferite în pagina de
înregistrare la eveniment: plată prin cont (OP) sau plată printr-un site partener la
eveniment.
Taxa de participare plătită poate fi returnată doar dacă participantul transmite solicitare
scrisă către organizator, în vederea retragerii de la Cros, cel târziu până pe data de 20 iunie
2018, ora 18:00. Cererile de anulare participare la Cros şi returnare taxă de participare
transmise după această data nu vor fi luate în considerare. Nu se acceptă transferarea unei
taxe de participare de la un concurent la alt concurent.
Kit de participare
Fiecare participant, care s-a înregistrat și a fost confirmat pentru participare în cadrul
Crosului, este îndreptățit să participe la Cros și să primească un kit de participare.
Kiturile de participare se vor putea preda doar individual, în ziua evenimentului, în intervalul
8 a.m. – 9 a.m., pentru toți participanții, indiferent că sunt din categoria IT-iști sau Non-ITiști.
Predarea kiturilor se va face doar pe bază de:

-

QR cod emis cu ocazia confirmării finale de înregistrare

-

Act de identitate (BI/CI/pașaport)

-

Semnătura de participare pe proprie răspundere și

-

Semnătura de ridicare a kitului

Persoanele din categoria IT-iști, înregistrate și confirmate pentru participare la Cros, și care
din diverse motive nu se vor mai prezenta la Cros, vor pierde dreptul de ridicare a kitului de
participare.
Persoanele din categoria Non-IT-işti, înregistrate și confirmate la Cros, și care din diverse
motive nu se vor mai prezenta la Cros, vor putea recupera kitul de participare doar în
perioada 25 – 29 iunie 2018, de la sediul Infodesign Group S.A. din Str. Corbeni nr. 13,
sectorul 2, București, în intervalul 9:00 – 18:00. Kiturile neridicate în perioada anunțată se
vor pierde. Kiturile nu vor putea fi solicitate prin poștă sau altă formă de curierat.
Kitul de participare va include:
-

tricou tehnic de alergare

-

materiale promoţionale diverse din partea partenerilor şi a sponsorilor
evenimentului (flyere promoționale, vouchere de discount, alte materiale sau
obiecte promoționale)

-

număr de concurs cu chip de cronometrare inclus

Există posibilitatea ca modelele de tricouri și/sau produsele / voucherele introduse în kit să
difere de la un kit la altul, în funcție de furnizorii / sponsorii la eveniment.
Premiile oferite
În cadrul evenimentului Crosul IT-iștilor vor fi oferite premii, pe categorii de vârstă, pentru
câştigătorii fiecărei curse (cursa de 3 km, cursa de 6 km).


categorie femei cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani;



categorie femei cu vârsta de peste 35 de ani;



categorie bărbați cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani;



categorie bărbați cu vârsta de peste 35 de ani,

indiferent de tipul de participant, IT-ist sau Non-IT-ist.
Pentru participanţii la competiție din categoria IT-iști va fi organizată în plus o tombolă cu
premii suplimentare. În cazul în care câştigătorul anunţat la tombolă nu mai este prezent la
locul evenimentului, premiul va fi realocat.
Toate premiile vor fi anunţate în data evenimentului, imediat după terminarea cursei. În
cazul în care câștigătorul anunțat la tombolă nu mai este prezent la locul evenimentului,
premiul va fi realocat. În situația în care premiile se vor acorda în bunuri, câștigătorii nu vor
putea solicita acordarea contravalorii în lei.

Participanţii care s-au înscris la Cros, indiferent de cursa selectata, de 3km sau de 6 km, dar
din diverse motive nu termină cursa, vor fi descalificaţi.
Prin înscrierea la Concursul Crosul IT-iștilor, participanții autorizează organizatorul să le facă
publice numele și să efectueze fotografii/înregistrări video în cadrul concursului și al
festivității de premiere, sau in scopul publicării pe pagina evenimentului, fără ca aceasta să
confere dreptul la vreo remunerație sau la un alt tip de avantaj.
4.

Responsabilităţile organizatorului



să delimiteze spaţiul de desfăşurare a Crosului prin semne distinctive şi vizibile;



să interzică participarea persoanelor care au asupra lor băuturi alcoolice, arme de
orice fel, materiale explozive sau incendiare, substanţe instant-lacrimogene sau cu
efect paralizant ori alte obiecte ce pot fi folosite pentru acţiuni violente sau de
tulburare a desfăşurării normale a evenimentului;



să ia măsuri pentru îndepărtarea participanţilor care, prin modul de manifestare,
tulbură ordinea şi liniştea publică, iar când aceştia nu se supun, să îi semnaleze
organelor de poliţie;



să ia măsuri pentru asigurarea protecţiei şi siguranţei participanţilor la eveniment;



să asigure puncte de revitalizare pe parcursul traseului;



să asigure plasarea punctelor de control pe parcursul traseului şi respectarea ordinii
de sosire a participanţilor la acestea;



să asigure norme de protecţie a mediului prin amplasarea punctelor de colectare a
gunoaielor pe parcursul traseului;



organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru furtul, distrugerea sau pierderea
obiectelor personale ale participanților;



se obligă să respecte normele legale în vigoare privind protecția datelor personale
transmise de participanţi.

5.

Obligaţiile participanţilor

Participanţii la eveniment au obligația de a respecta următoarele:


fiecare participant va semna declaraţia pe propria răspundere cu privire la faptul că
este apt din punct de vedere fizic pentru a depune efort în cadrul evenimentului
sportiv „Crosul IT-iștilor”.Organizatorul nu va putea fi ținut responsabil pentru orice
problemă medicală apărută în timpul Concursului Crosul IT-iștilor sau ulterior;



fiecare participant va respecta deciziile de siguranţă comunicate de organizatorii
evenimentului pe toată durata acestuia;



sunt interzise manifestările violente şi lipsite de respect la adresa celorlalţi
participanţi sau la adresa organizatorilor. Aceştia din urmă îşi rezervă dreptul de a
interzice participarea unei persoane dacă aceasta se manifestă violent faţă de ceilalţi
participanţi la eveniment sau faţă de organizatori;



este interzisă participarea la eveniment în stare de ebrietate sau sub influenţa
drogurilor de orice fel. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a interzice participarea la
eveniment sau continuarea traseului unei persoane dacă aceasta se află în una
dintre situaţiile descrise şi reprezintă un pericol pentru siguranţa celorlalţi
participanţi la eveniment;



este interzisă participarea persoanelor care au asupra lor, la vedere sau ascunse,
băuturi alcoolice, arme de orice fel, materiale explozive sau incendiare, substanţe
instant-lacrimogene sau cu efect paralizant, ori alte obiecte ce pot fi folosite pentru
acţiuni violente sau de tulburare a desfăşurării normale a evenimentului;



este strict interzisă aruncarea deşeurilor de orice fel în orice loc de pe traseu în afara
celor amenajate sau la punctele de control;



prin înscrierea la eveniment, participanţii se angajează să respecte prezentul
Regulament, înţelegând că acesta este conceput exclusiv pentru siguranţa şi
confortul acestora. Organizatorii îşi rezervă dreptul să refuze continuarea participării
la eveniment persoanelor care reprezintă un pericol pentru siguranţa şi confortul
celorlalţi.

6.

Protecția datelor personale

Prin participarea la acest eveniment, participanţii sunt de acord ca datele lor personale să
intre în baza de date a organizatorului, acestea putând fi folosite pentru activităţile de
marketing ale acestuia, așa cum este descris în fişa de înscriere la Concursul Crosul IT-iștilor.
Participanților la concurs le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 şi în
special cele cu privire la:
(i)

dreptul de acces la date potrivit căruia orice persoană vizată are dreptul de a obține
de la organizator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea
faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către organizator;

(ii)

dreptul de opoziție potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice
moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situația sa particulară, ca datele
care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există
dispoziții legale contrare;

(iii)

dreptul de intervenție asupra datelor potrivit căruia orice persoană vizată are dreptul
de a obține de la organizator, la cerere şi în mod gratuit: (a) după caz, rectificarea,
actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă
legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; (b) după caz, transformarea în
date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii; şi (c) realizarea
notificării către terțe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei
operațiuni efectuate conform lit. (a) sau (b), dacă o asemenea notificare nu se
dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat faţă de interesul
legitim care ar putea fi lezat.

La cererea expresă a oricăruia dintre participanți, organizatorul va asigura acestuia
exercitarea oricăruia dintre drepturile prevăzute mai sus.
7.

Litigii şi legea aplicabilă

Eventualele litigii având ca părți pe organizator şi un participant la Concursul Crosul IT-iștilor
vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar, în cazul în care acest lucru nu este posibil, acestea vor
fi soluționate de instanța competentă teritorial de la sediul social al organizatorului.
Legea aplicabilă este legea română.
8.

Alte menţiuni

Organizatorul poate modifica oricând traseul sau poate anula/opri evenimentul dacă acesta
nu se poate desfăşura în condiţii de siguranţă.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a aduce modificări asupra informaţiilor afişate pe site şi
asupra Regulamentului evenimentului. Orice modificare a prezentului Regulament va fi
anunţată pe site-ul www.infodesign.ro.
Pentru motive obiective, organizatorul va putea modifica data sau ora de desfășurare sau va
putea anula Concursul Crosul IT-iștilor, inclusiv, dar fără a se limita la imposibilitatea de
organizare în condiții de siguranță și eficiență. Participanții vor fi anunțați prin email sau pe
paginile
oficiale
ale
evenimentului
(www.infodesign.ro
și
respectiv
www.facebook.ro/infodesign.group) cel târziu până în data de 20 Iunie 2018.
Într-o astfel de situație, participanții înscriși din categoria IT-iști nu vor mai putea ridica
kiturile de participare, iar cei din categoria Non-IT care au plătit taxa de înregistrare își vor
putea primi banii înapoi, într-o perioadă de maximum 30 de zile calendaristice calculată de
la data informării de anulare a evenimentului.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a exclude definitiv orice participant la Concursul Crosul
IT-iștilor care, prin comportamentul fraudulos, afectează bunul mers al Concursului.

