
 

Regulament competiție sportivă caritabilă 

„Fii câștigător special pentru copiii speciali” 

 

I. CINE SUNTEM ȘI OBIECTIVUL COMPETIȚIEI 

Competiția sportivă  „Fii câștigător special pentru copiii speciali” este un 

eveniment caritabil de strângere de fonduri organizat de către Asociația de 

Dezvoltare Integrată a Făgărașului.  Fondurile strânse vor fi direcționate pentru 

amenajarea camerei senzoriale din cadrul Centrului de zi de recuperare pentru 

copii cu dizabilitati ,,Sfântul  Nectarie” și dotarea Centrului de zi pentru 

dezvoltarea deprinderilor de viață independente ”Sfânta Ana”.    
 

II. DESFĂȘURARE EVENIMENT și CONDIȚII DE 

PARTICIPARE 

1. Cursele din cadrul competiției sportive „Fii câștigător special pentru 

copiii speciali” se desfășoară pe parcursul zilei de 11 iunie 2022 în 

intervalul orar 11.00 -13.00 în 3 etape: 

 

 CURSA DE TRICICLETE ȘI BICICLETE FĂRĂ PEDALE 

 -  Vârsta minimă de participare este de 2 ani 

           -  Vârsta maximă de participare este de 6 ani 

 -  Ora desfășurării 

                    Grupa 2-4 ani  11.00 – 11.30  

                    Grupa 5-6 ani  11.30 – 12.00 

 

 CURSA TROTINETE 

- Vârsta minimă de participare este de 3 ani 

- Vârsta maximă de participare este de 6 ani 

- Ora desfășurării 

                    Grupa 3-4 ani  12.00 – 12.30  

                    Grupa 5-6 ani  12.30 – 13.00 

 

 CURSĂ ROLE 

- Vârsta minimă de participare este de 8 ani 

- Vârsta maximă de participare 11 ani 

- Ora desfășurării 

                    Grupa 5-7 ani  12.00 – 12.30  

                    Grupa 8-11ani 12.30 – 13.00 
 

Zona de desfășurare va fi zona pietonală a parcului din centrul  

Făgărașului de pe strada Republicii. 

https://www.dasfagaras.ro/servicii-sociale/centrul-de-zi-de-recuperare-pentru-copii-cu-dizabilitati-sfantul-nectarie/
https://www.dasfagaras.ro/servicii-sociale/centrul-de-zi-de-recuperare-pentru-copii-cu-dizabilitati-sfantul-nectarie/
https://www.dasfagaras.ro/servicii-sociale/centrul-de-zi-de-recuperare-pentru-copii-cu-dizabilitati-sfantul-nectarie/
https://www.dasfagaras.ro/servicii-sociale/centrul-de-zi-de-recuperare-pentru-copii-cu-dizabilitati-sfantul-nectarie/


2. Condiții de înscriere 

 La cursele competiției sportive „Fii câștigător special pentru copiii 

speciali” pot participa toți copiii cu vârste cuprinse între 3 -  11 ani.   

 Casca este obligatorie. 

 Plata taxei de participare este de 30 de lei. 

 Înscrierea se face până în data de 9 iunie 2022.  

 Înscrierea și plata se poate face prin 2 modalități:  

 la sediul Asociației de Dezvoltare Integrată a Făgărașului 

de pe strada Republicii nr. 2 ( lângă Primăria Făgăraș) 

 pe site-ul adif.ro, secțiunea Evenimente 
 Pașii procedurii de înscriere: 

1. Ai completat formularul de înscriere 
2. Persoanele interesate pot participa cu condiția să fie apți 

din punct de vedere medical, fizic și mental să susțină 

acest tip de efort. Acest lucru va fi asumat prin declarația 

de proprie răspundere de către cei majori la data semnării 

acesteia și de către un tutore legal pentru cei care sunt 

minori la data semnării. Declarația poate fi descărcată de 

aici 

3. Primești numărul din competiție  
4. Ești înscris! Te așteptăm pe 11 iunie la 10.30 echipat 

cu cască și bicicleta/ trotinetă sau role. 

NOTĂ: În caz de neprezentare la start, descalificare, abandon, retragere din 

concurs din orice motiv, taxa de participare nu se returnează, iar locurile nu sunt 

transmisibile. 

III. ANULĂRI 

Dacă evenimentul este anulat din motive de forţă majoră, participanţii nu vor 

beneficia de rambursarea taxei de înscriere şi nici de compensaţii pentru alte 

pierderi, cum ar fi cheltuieli ocazionate de călătorie şi cazare. 

     IV .ALTE MENȚIUNI 

Prin înscrierea în concurs şi efectuarea plății taxei de participare, concurenţii 

acceptă şi îşi asumă integral prezentul regulament. 

Fondurile sunt colectate transparent pe parcursul campaniei caritabile. 

Se fac înscrieri și la fața locului! 

Organizatorii sunt exoneraţi de răspundere dacă în timpul cursei publicul 

deteriorează marcajele de ghidare. 

Fiecare participant care ia parte la această competiție este responsabil pentru 

propria securitate şi siguranţă. 

Organizatorii nu pot fi traşi la răspundere pentru deteriorarea 

bicicletelor/trotinetelor/rolelor în timpul concursului. 

Concurenţii sunt obligaţi să protejeze/evite eventualii spectatori, maşini sau 

cetăţeni ajunşi întâmplător pe traseu. 

Fiecare participant sau părinte/tutore al participantului la „Fii câștigător special 

pentru copiii speciali” trebuie să ia la cunoştinţă, să accepte şi să respecte 



următorul regulament. Nerespectarea sa poate atrage după sine imposibilitatea 

înscrierii în concurs sau eliminarea din competiţie, în timpul concursului sau 

ulterior acestuia. 

Părinții sau tutorele legal trebuie să completeze Acord părinţi/tutore legal pentru 

minori. – descarcă acord părinte. 

Purtarea căştii este obligatorie şi necesară pentru siguranţa fiecărui concurent. 

Bicicletele/trotineta/rolele vor fi propulsate doar prin forţa umană.  

Se recomandă o revizie a bicicletei anterior participării, pentru a vă asigura de 

buna stare de funcţionare. 

Număr de concurs trebuie să fie vizibil pe toată durata cursei (obligatoriu). 

Numărul de concurs va fi montat pe bicicletă/trotinetă în faţă, pe ghidon 

vizibil sau pe tricou şi nu va fi înlăturat decât după trecerea liniei de sosire 

(sau în caz de abandon). 

!!! Distrugerea mediului înconjurător şi abandonarea ambalajelor sau altor 

deşeuri pe traseu. Acestea pot fi lăsate doar în punctele de alimentare. 

Oprirea / Retragerea din cursă 
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a opri un participant în următoarele cazuri: 

- s-a accidentat după start, iar starea sa nu-i mai permite continuarea 

cursei; 

- în cazuri excepţionale; 

- în cazul în care observă că participantul nu respectă indicațiile de 

siguranță a voluntarilor de pe traseu sau una dintre regulile prezentului 

concurs, sau cele ale bunului simţ şi fair-play-ului. 

- Orice participant care nu mai poate sau nu mai vrea să continue cursa, 

indiferent de motiv trebuie să informeze pe organizatori imediat, la 

start, la punctele de control, în cazuri excepţionale pe numărul de 

telefon de urgenţă sau la sosire.  

V. Responsabilitate 
Participanţii îşi asumă întreaga responsabilitate asupra capacităţii de participare, 

din punct de vedere fizic / medical. Recomandăm efectuarea unor controale 

medicale de specialitate înaintea participării la evenimente fizice de anduranţă, 

care presupun un nivel crescut de efort. 

Organizatorii sau partenerii evenimentului nu pot fi făcuţi răspunzători de nicio 

daună rezultată în urma participării voluntare la concurs – defecţiuni de orice 

natură apărute la bicicletă, probleme fizice/medicale, răniri sau orice vătămare 

corporală, invaliditate sau deces. 

Organizatorii pun la dispoziţie servicii medicale dedicate evenimentului.  

Orice accident în care sunt implicaţi participanţii de la „Fii câștigător special 

pentru copiii speciali”, survenit în timpul desfăşurării concursului din 

nerespectarea regulilor de concurs şi a regulilor de conduită în trafic impuse de 

lege va fi în responsabilitatea celor implicaţi în accident. 

Întregul eveniment se desfăşoară cu respect faţă de mediul înconjurător. Prin 

urmare, concurenţii vor manifesta un comportament civic în ceea ce priveşte 

https://bikeathon.ro/Acord-Parinte_2022.pdf


menţinerea curăţeniei şi a protejării mediului natural. Nu se acceptă aruncarea 

gunoaielor de orice natură în alte spaţii decât punctele de alimentare. 

Concurenţii vor manifesta un comportament civilizat, fair-play, faţă de ceilalţi 

participanţi în cursă. 

Nerespectarea normelor de conduită poate duce la eliminarea concurenţilor din 

concurs, la decizia organizatorilor. 

 

VI. Clasament 
Toți participanții la aceste curse vor fi medaliați la finalul competiției. 

 

VII. Contestații 
Eventualele reclamații legate de clasament sau de participarea la eveniment se 

pot face în scris și depuse la cortul de informare din ziua competiției.  

Contestațiile vor putea fi făcute de părinții/tutorii persoanelor care s-au înscris la 

eveniment și au achitat taxa de participare, dacă o astfel de obligație există.  

Persoanele cărora li s-a refuzat participarea la eveniment sau au fost 

descalificate pot face contestație numai cu privire la acest aspect. 

Contestația va conține numele, adresa, numărul de concurs al persoanei care 

face contestația, adresa acesteia de email și, pe scurt, faptele pe care le contestă, 

motivele pentru care le contestă și probele pe care își sprijină contestația. În 

măsura în care, pe parcursul analizării contestației, Organizatorul va avea nevoie 

de elemente suplimentare, va solicita aceste elemente contestatorului sau 

oricărei alte persoane. Organizatorul va putea verifica orice elemente și probe pe 

care le consideră necesare pe parcursul analizei contestației. Decizia luată de 

organizator este finală și se comunică contestatorului la adresa de email indicată 

în contestație. 

 

VIII. Dreptul la imagine 
Evenimentul „Fii câștigător special pentru copiii speciali” 

poate fi înregistrat în scopuri de comunicare publică/informare, în orice 

modalitate (în special prin fotografii, înregistrări video etc.), în orice mediu 

existent sau viitor, pentru comunicare internațională, în orice scop, inclusiv în 

scop de publicitate și comercial. Prin urmare, fiecare participant acordă în mod 

explicit Organizatorului – „Fii câștigător special pentru copiii speciali”, 

persoanelor împuternicite de către acesta și beneficiarilor (în special parteneri 

comerciali) permisiunea de a înregistra și de a reproduce, pe orice tip de suport, 

în orice format, respectiv de a reproduce și reprezenta, fără nicio remunerație, de 

nicio natură, numele, vocea, imaginea, și informații referitoare la activitatea 

sportivă desfășurată în contextul Evenimentului „Fii câștigător special pentru 

copiii speciali”, pe o durată care nu poate depăși 20 de ani de la data. 

Pentru minori, acest consimțământ este dat sub condiția ca drepturile și 

interesele lor să nu fie lezate de către părinții acestora, de către ocrotitorii legali 

(părinte, tutore etc.) care efectuează înscrierea în numele lor. Participantul 



garantează că imaginea sa nu face obiectul unui contract de exclusivitate. 

Organizatorului, beneficiarilor săi și persoanelor împuternicite le este interzisă 

în mod expres folosirea numelui unui participant, a vocii sau imaginii în orice 

format, în general este interzisă orice utilizare care aduce atingere demnității 

participantului. 

Participanții sunt informați și acceptă necondiționat ca imaginea lor, înregistrată 

de către reprezentanții oficiali ai Organizatorului, poate fi accesibilă pe site-ul 

Evenimentului și pe platformele de socializare Facebook/Instagram. În ceea ce 

privește site-ul Evenimentului și platformele de socializare, participanții înțeleg 

și sunt de acord că orice utilizator de Internet îi poate identifica după nume, 

prenume și/sau numărul de cursă. 

 

IX. Datele personale colectate 
ADIF, în calitate de Operator, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter 

personal: numele și prenumele, sexul, data nașterii, naționalitatea, numărul de 

telefon mobil, țara și orașul de domiciliu, e-mail, cel mai bun timp personal, 

numele echipei (dacă este cazul), coordonate bancare, imaginea foto/video. 

 

X. Scopul și modalitatea de prelucrare a datelor 
Datele sunt colectate de către ADIF  când vă înregistrați la „Fii câștigător 

special pentru copiii speciali”, prin intermediul înscrierilor. Datele personale 

furnizate de către fiecare participant prin intermediul formularului de 

înregistrare vor fi păstrate în format electronic. Furnizarea datelor cu caracter 

personal este obligatorie în vederea înregistrării participanților la eveniment și 

organizarea corespunzătoare a acestora și sunt necesare în vederea procesării 

taxelor de participare la curse.  

 

XI. Refuzul de a furniza datele 
Datele solicitate sunt esențiale pentru organizarea evenimentului. Prin urmare, în 

cazul refuzului persoanei vizate de a furniza aceste date, Operatorul va refuza 

înregistrarea în cursă. Prin înregistrare, participantul consimte la înregistrarea, 

prelucrarea, utilizarea datelor personale în scopurile descrise la acest paragraf. 

 

XII. Dezvăluirea datelor personale 
ADIF nu dezvăluie datele dumneavoastră personale niciunei terțe părți, cu 

excepția situației când există o obligație legală în acest sens, la cererea 

autorităților îndreptățite (de exemplu, echipe de prim ajutor, Poliție, Agenția 

Națională Anti-Doping etc.) sau când apreciem că este necesar în vederea 

investigării, prevenirii sau pentru a acționa împotriva unor situații potențial 

ilegale, în caz de suspiciuni de fraudă sau situații de urgență care implică 

punerea în pericol a integrității fizice sau a securității oricărei persoane. 

 

 



 

XIII. Securitatea datelor personale 
ADIF a implementat măsuri tehnice și organizatorice rezonabile pentru a asigura 

datele dumneavoastră personale împotriva pierderii accidentale, a accesului, 

folosirii, distrugerii sau dezvăluirilor neautorizate. 

 

XIV. Drepturile dumneavoastră 

Aveți următoarele drepturi în conformitate cu prezentul Regulament și conform 

Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR): 

– Dreptul de a fi informat despre modalitatea de prelucrare a datelor; 

– Dreptul de a accesa datele personale pe care le deținem despre dumneavoastră; 

– Dreptul de a rectifica datele pe care le deținem, în cazul în care acestea sunt 

incorecte sau incomplete; 

– Dreptul de a fi uitat, adică dreptul de ne solicita ștergerea datelor personale 

deținute; 

– Dreptul de a restricționa prelucrarea datelor personale; 

– Dreptul la portabilitatea datelor, adică de a fi transferate către o altă 

organizație; 

– Dreptul de a obiecta ca datele dumneavoastră personale să fie folosite în 

anumite scopuri. 

În cazul în care doriți să reclamați modalitatea de gestionare a datelor 

dumneavoastră, vă rugăm să contactați ADIF la adresa de 

email  relatiipublice@adif.ro sau în scris la adresa: Strada Republicii Nr.2, Făgăraș, 

Jud. Brașov, România. Vom analiza sesizarea dumneavoastră și vom colabora 

pentru rezolvarea problemei. Este posibil să vă solicităm dovezi ale identității. 

 

XV. Actualizarea datelor 

Puteți revizui, corecta, actualiza sau șterge datele personale printr-o solicitare în 

acest sens, la datele de contact de mai sus. 

Dacă în continuare considerați că datele dumneavoastră nu sunt gestionate 

corect conform legii, puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a 

Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, unde puteți depune o plângere. 

Informarea participanţilor la  ”Fii câștigător special pentru copiii speciali”, 

privind prelucrarea datelor cu caracter personal. 
”Fii câștigător special pentru copiii speciali”, este un eveniment public la 

care se vor face fotografii și înregistrări video. 
Prelucrarea acestor înregistrări ce conțin date cu caracter personal se face în 

interesul legitim al organizatorilor cu scopul de a prezenta desfășurarea 

evenimentului cât și în scopul promovarii unor evenimente viitoare, prin 

publicarea acestora pe site-ul adif.ro si/sau în diverse materiale de 

prezentare, o perioada limitata de timp de la încheierea evenimentului. 

Va puteți exercita drepturile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 : 

dreptul la informare; 

mailto:relatiipublice@adif.ro


dreptul de acces; 

dreptul la rectificare; 

dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat” ); 

dreptul la restricționarea prelucrării; 

dreptul la portabilitatea datelor; 

dreptul la opoziție; 

dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea 

automată; 

dreptul de a depune o plângere la Autoritate de Supraveghere. 

Pentru exercitarea acestor drepturi  este necesar ca in calitate de persoana  vizată 

să adresați o cerere ADIF în acest sens. 

 

XVI. Forţa majoră 
În caz de forţă majoră, organizatorii pot lua decizia unor modificări de traseu sau 

program. La limită, se poate decide inclusiv anularea cursei, în situaţii 

excepţionale. Prin forţa majoră se înţelege orice eveniment care ar putea avea 

influenţă semnificativă asupra bunei desfăşurări a competiţiei, cum ar fi: 

inundaţii majore, furtuni, dezastre naturale sau evenimente social politice 

majore. În aceste situaţii, taxa de participare nu va fi returnată. 

Organizatorii pot efectua modificări ale programului, traseului sau ale altor 

detalii ale concursului, în funcţie de situaţii diverse ce pot apărea pe parcursul 

derulării proiectului (ex: condiţii meteo nefavorabile, includerea unor noi 

elemente în program, etc.). Aceste modificări vor fi anunţate participanţilor şi 

celor interesaţi prin intermediul mass-media şi la faţa locului. 

Prin înscrierea la ”Fii câștigător special pentru copiii speciali”, participanții 

acceptă automat acest regulament.  

 

 

ORGANIZATORI 
 

Asociația de Dezvoltare Integrată a Făgărașului 

 

 

 


