REGULAMENTUL
de organizare şi desfasurare a concursului
"CASIOPEEA" crosul luptei impotriva cancerului la san
30 Septembrie 2017, Parcul Tineretului, Bucuresti

SECTIUNEA 1. PROGRAMUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL
COMPETITIEI
Competitia „Casiopeea”, crosul luptei impotriva cancerului la san, destinata
tuturor categoriilor de varsta (denumita in cele ce urmeaza “Competitia”) este
organizata de Asociatia Casiopeea cu sprijinul Primăriei Bucuresti, in partenariat
cu Federatia Romana Sportul pentru Toti. Competitia are ca scop promovarea
ideii de lupta impotriva cancerului la san, dar si promovarea miscarii in aer liber
si a unui stil de viata sanatos. Crosul reprezinta o parte din campania organizata
la nivel european, consacrata luptei impotriva cancerului la san, conceputa ca o
Competitie care promoveaza un stil de viata sanatos.
Participantii la Competitie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile
Regulamentului Oficial al Competitiei (denumit în continuare “Regulament
Oficial”).
Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei
aplicabile in Romania, fiind disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe siteurile www.casiopeea.org.
Prin participarea la aceasta Competitie, participantii sunt de acord sa respecte si
sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului
Regulament Oficial si ale legislatiei aplicabile.

SECTIUNEA 2. PERIOADA SI ZONA DE DESFASURARE A
COMPETITIEI
2.1. Data si locul desfasurarii Competitiei:
Competitia se va desfasura sambata, 30 septembrie 2017, incepand cu orele
10:00, in Bucuresti, in Parcul Tineretului, pe aleile principale, conform
traseului si mecanismului Competitiei, asa cum sunt detaliate în Sectiunea 3 a
prezentului Regulament.

SECTIUNEA 3. MECANISMUL COMPETITIEI
3.1. Participantii si desfasurarea Competitiei
Aceasta competitie se adreseaza tuturor categoriilor de varsta, copii, adulti,
seniori, familii.
Crosul va fi organizat pentru 4 categorii dupa cum urmeaza:

- copii (6 –8 ani, 9-11 ani)
- adolescenti (12 – 16 ani)
- adulti (+17 ani)
- mars (pentru toate varstele)
Crosul copiilor se va desfasura pe aleea principala a parcului (accesul dinspre
Liceul Gheorghe Sincai). Crosul adultilor (femei si barbati) si marsul se vor
desfasura pe aleea care inconjoara lacul din parc, intr-una, respectiv doua ture.
Toate categoriile de cros vor avea punctul de start pe aleea de intrare in parc
dinspre Liceul Gheorghe Sincai, iar finisul va fi pe aleea din dreapta aceluiasi
rond, vizavi de start.
3.2. Distante de parcurs
Copiii cu vârsta între 6 și 8 ani vor alerga 500m, ce cu vârsta între 9 și 11 ani
vor alerga 750 m, adolescentii 1.700 m, adultii 6.000 m, iar proba de mars va
avea un traseu de 3.000 m.
3.3. Acordul pe propria raspundere
Pentru înregistrare, participanții vor efectua transferul bancar al contravalorii
participarii,
în
contul
Asociației
Casiopeea
(RO64RNCB0072124220940001, deschis la BCR Sect.1, precizând Donație
înscriere Cros Casiopeea 2017 în detaliile transferului) și prezentarea dovezii
donației în ziua crosului, la înregistrare.
Pentru participarea la cursa, copiii vor contribui cu o donatie de 10 lei,
adolescentii cu o donatie de 20 lei si adultii vor contribui cu o donatie de 40 lei,
in scopul sustinerii activitatii Asociatiei Casiopeea si a achizitionarii de proteze
mamare pentru beneficiare. Pentru adultii inscrisi de institutia pe care o reprezinta
donatia minima va fi de 40 lei pe angajat, daca este o institutie care sponsorizeaza
organizarea cursei, si de 50 lei pe angajat pentru toate celelalte institutii.
Prin inscrierea in Competitie, participantul minor (cu varsta cuprinsa intre 6 si 18
ani) confirma ca:
a) exista acceptul parintelui/tutorelui legal cu privire la participarea sa in
Competitie;
b) faptul ca atat el, cat si parintele/tutorele legal au citit Regulamentul Oficial si
au inteles mecanica participarii in Competitie;
c) exista acordul sau si al parintelui/tutorelui legal pentru colectarea si procesarea
datelor sale cu caracter personal ca participant in Competitie, pentru validarea in

calitate de castigator si acordarea premiului, in eventualitatea desemnarii sale ca
si castigator, si pentru indeplinirea obligatiilor legale ale Organizatorului;
d) exista acordul sau si al parintelui/tutorelui legal pentru folosirea materialelor
pe baza carora a fost facuta inscrierea in scopuri de comunicare;

Prin inscrierea in Competitie, participantul major confirma ca a luat la cunostinta
si accepta Regulamentul Oficial si ca este de acord cu colectarea si procesarea
datelor sale personale si inregistrarea acestora in baza de date a Organizatorului,
in scopul validarii in calitate de castigator si acordarea premiului, in eventualitatea
unui castig, si pentru indeplinirea obligatiilor legale ale Organizatorului.
Prin inscrierea la Competitia "CASIOPEEA" crosul luptei impotriva cancerului
la san , participantii confirma ca :
- sunt apti din punct de vedere fizic (medical) pentru efort fizic prelungit si in
conditii meteo specifice unei zile de toamna;
- ca NU se afla sub influenta bauturilor alcoolice si/sau a stupefiantelor;
- ca au achitat taxa de participare pentru proba la care s-au inscris;
- ca au completat corect si complet Formularul de Inscriere la Competitie;
- ca au luat la cunostinta recomandarile organizatorilor cu privire la
imbracamintea si incaltamintea folosita pe parcursul competitiei si ca vor utiliza
echipamentul adecvat;
- ca respecta intocmai indicatiile arbitrilor, arbitrii fiind persoanele abilitate sa
intrerupa competitia in cazul in care este incalcat Regulamentul Competitiei;
- ca sunt de accord ca arbitrul poate descalifica automat participantul la concurs
in cazul in care acesta incalca Regulamentul Competitiei (ex. se abate de la traseu
si nu reintra inapoi prin locul cel mai apropiat prin care a iesit accidental sau voit,
pentru comportamentul nepoliticos la adresa Organizatorilor si/sau a
participantilor la competitie etc);
- ca nu vor arunca in perimetrul de desfasurare a Competitiei nici un tip de deseu
fiindu-le aduse la cunostinta ca in cazul nerespectarii acestei conditii sunt pasibil
cu descalificarea din Competitie fara drept de apel (si fara a mai primi
contravaloarea taxei de participare);

- ca se vor manifesta intr-un mod decent si cu sportivitate pe toata perioada de
desfasurare a Competitiei fara a-i stanjeni pe ceilalti participant si/sau
Organizatorii;
- ca nu vor apela la nici o alta forma/mijloc de deplasare in perimetrul de
desfasurare a Competitiei (auto, velo, moto, ATV etc);
- ca isi asuma cheltuielile cauzate implicate de o posibila accidentare pentru care
Organizatorii nu sunt raspunzatori;
- ca nu au nici o pretentie fata de Organizatori in a folosi imaginile foto si video
realizate in timpul Competitiei in care sunt surprins cu angajamentul ferm al
Organizatorilor ca nu vor folosi aceste imagini in alte scopuri decat Promovarea
Competiei, implicit al activitatilor Asociatiei Casiopeea, Sponsorilor, mass-media
scrisa si video, la elaborarea Afiselor, Diplomelor si pentru alte materiale
informative dedicate activitatilor de alergare.

3.4. Inscrierile
Inscrierile participantilor se pot face in nume propriu si/sau in numele persoanei
juridice pe care participantii o reprezinta direct la locul de desfasurare a
competitiei incepand cu orele 08:30 pana la 09:30 sau direct pe site-ul oficial al
competitiei www.casiopeea.org sau in orice alt mod indicat de organizatori.
3.5. Echipament de concurs
Participantii vor participa la competitie cu propriul echipament, iar fiecare
concurent va primi din partea organizatorului un tricou de culoare roz/alb,
simbolul Competitiei, pe care va trebui sa-l poarte pe toata durata competitiei.
3.6. Stabilirea rezultatelor
Clasamentul pentru fiecare categorie se face in ordinea in care concurentii trec
linia de sosire.
Se vor intocmi clasamente separate pentru fiecare categorie, separat pentru baieti
si fete pentru primii 5 finalisti.

SECTIUNEA 4. NOTIFICAREA SI INMANAREA PREMIILOR
4.1. Titluri si premii
Vor fi premiate locurile 1, 2, 3, 4 si 5 (masculin si feminin) la categoriile copii 68, copii 9-11, adolescenti si adulti. Castigatorii vor primi în total 40 de premii (4
categorii x 2 -masculin și feminin- x 5 premii) constand in produse si/vouchere
oferite de sponsorii evenimentului. Valoarea unitara a premiillor nu depaseste
valoarea de 599 RON (TVA inclusa)/castigator.

Toti copiii participanti vor primi cate o diploma de participare.
Toti participantii vor avea la dispozitie apa de baut. Festivitatea oficiala de
premiere se va desfasura intr-un spatiu amenajat la locul de desfasurare a
evenimentului in maximum o ora de la incheierea competitiei.

4.2. Conditii administrative
Organizarea evenimentului revine Asociatiei Casiopeea care se va ocupa de
promovarea, implementarea si desfasurarea evenimentului si care va pune la
dispozitie arbitrii si voluntarii necesari desfasurarii competitiei. Detaliile vor fi
stabilite in protocoalele de colaborare individuale cu fiecare partener.
Eventualii sustinatori, bunici sau alti membri de familie ai concurentilor pot
ramane in vecinatatea traseului, dar in afara rutei de alergare avand grija sa nu
deterioreze spatiul verde.
Participantii nu pot parasi traseul de alergare si nici nu îl pot modifica.
Participantii care renunta pe parcursul alergarii vor fi considerati descalificati,
dar sunt rugati sa se prezinte la sosire pentru a anunta organizatorul despre aceasta
renuntare.
Competitia va beneficia de prezenta la locul de desfasurare a unei ambulante si a
unui echipaj de paza si protectie.
Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru niciun fel de accident
sau prejudiciu aparut in timpul acestui eveniment, participarea la eveniment
se face pe propria raspundere a participantilor, iar copiii vor participa
numai cu semnatura parintelui (tutorelui legal) .
Toti participantii vor respecta instructiunile Organizatorului precum si normele
de buna cuviinta, respect si fair-play fata de cei prezenti. Consumul de băuturi
alcoolice în spațiul de organizare a crosului este strict interzis. De asemenea, este
interzisa participarea la eveniment a persoanelor aflate sub influenta bauturilor
alcoolice sau a a substantelor halucinogene.
Cei prezenti – concurenti si sustinatori – vor avea un comportament civilizat si
vor respecta mediul inconjurator. Ambalajele si alte deseuri vor trebui aruncate in
cosurile de gunoi si/sau pubelele marcate special in incinta parcului. Cei ce nu vor
respecta aceste norme sunt pasibili de amenda conform legislatiei in vigoare.
Regulamentul oficial este realizat de organizator si va fi facut public conform
legislatiei aplicate in Romania, putand fi accesat pe site-urile www.casiopeea.org.
Prin participarea la aceasta competitie, participantii sunt de acord sa respecte si sa
se conformeze tuturor clauzelor, termenilor si conditiilor prezentate in
Regulamentul Oficial si legislatiei in vigoare. Copiii sub 18 ani se vor afla in
stricta responsabilitate a adultilor (profesori, antrenori, parinti etc) care ii insotesc.
Odata cu inregistrarea la cros, toti participantii vor ceda dreptul de folosire
a imaginii fixe si in miscare din timpul competitiei, organizatorilor si
partenerilor acestora.

Organizatorii pot ceda aceste materiale unor terti, fara acordul participantilor;
aceasta conditie se aplica pe timp nelimitat si este valabila in intreaga lume.

