Ediția a 2-a 2022,
INFORMAȚII ȘI REGULAMENT
INFORMATII GENERALE
A 2-a ediție a HOPE RUN este organizată pe data de 22 mai 2022 de către CORPUL NAȚIONAL AL
POLIȚIȘTILOR(Organizatorul). Organizatorul poate fi contactat în scris la adresa: Bucuresti, Str.
Mihai Vodă, nr.6, sector 5.
Noutăți și informații suplimentare despre Eveniment pot
dedicat, www.hoperun.ro.

fi regăsite pe site-ul

Prin completarea formularului pus la dispoziție de către Organizator, prin participarea la eveniment și
la oricare dintre cursele asociate va exprimați acordul explicit și necondiționat de a respecta termenii
prezentului Regulament și orice instrucțiune/recomandare ale Organizatorului și ale Oficialilor
Evenimentului. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament până în prima zi
a Evenimentului, cu condiția informării participanților pe site-ul Evenimentului. Ori de câte ori regulile
speciale menționate mai sus nu se pot aplică, se va aplica Legea Română.
Curse organizate:
- curse pentru participanți 14 ani+: individual 7K;
- curse pentru copii: 0 – 13 ani.
Temperatura medie a sezonului:
- Temperatura minima: 9° C
- Temperatura maxima: 23° C
- Temperatura probabila: 12° C
CONDITII DE PARTICIPARE
Pentru a participa cursa HOPE RUN și pentru a primi kitul de concurs fiecare alergător trebuie să
îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
1) să aibă cel puțin 14 ani împliniți în ziua cursei;
2) să plătească taxa de înscriere;
3) să prezinte un act de identitate pentru verificare;
4) să își asume responsabilitatea pentru orice fel de accident sau pagubă suferite în timpul competiției Organizatorul își declină orice responsabilitate, pentru astfel de situații în conformitate cu prevederile
prezentului Regulament;
5) să își asume responsabilitatea ca au capacitatea fizică și ca au un aviz medical pentru a participa la
cursa la care s-au înscris. Organizatorul își declină orice responsabilitate cu privire la orice problema
medicală apărută în timpul sau ulterior Evenimentului;
Participarea la HOPE RUN este strict personală. Este interzisă schimbarea, vânzarea, transferul sau
oferirea pentru schimb a înscrerii la Eveniment. De asemenea, nu este permisă purtarea numărului de
concurs de către o alta persoană decât alergătorul căruia i-a fost alocat. Orice încălcare a acestei
condiții va fi sancționată cu descalificarea alergătorului, iar Organizatorul își rezerva dreptul de a
exclude persoana în cauză de la participarea la evenimente ulterioare.
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Alergătorul care cedează numărul de înregistrare unui terț este singurul responsabil în eventualitatea
producerii unui accident/incident produs/cauzat de către sau care implică terțul în timpul
evenimentului. Terțul nu va putea invoca neaplicarea prezentului Regulament ca urmare a participării
sale la eveniment. Organizatorul își declină orice responsabilitate pentru orice consecințe și sau fapte
și/sau prejudicii suferite de către terț.
Condițiile particulare legate de înscrierea la alte curse sunt prevăzute în Secțiunea REGULI
SPECIALE CURSE pe care vă recomandăm să o consultați. De asemenea, vă recomandăm să
consultați integral site-ul dedicat, www.hoperun.ro și pagina de Facebook.
i.

MODALITATI DE INSCRIERE SI PLATA TAXE

La eveniment se pot face înscrieri on line pe site-ul www.hoperun.ro până miercuri, 18 mai 2022 și în
perioada 20 – 21 mai 2022 în limita locurilor disponibile.
A. Înscrierile online
Înscrierea la cursele din cadrul Evenimentului se poate face până miercuri, 18 mai 2022, prin
completarea formularului online pus la dispoziție de către Organizator pe site-ul www.cnpromania.ro.
După completarea formularului online de către participant, acesta va primi informații cu privire la
modalitatea de plată a taxei de înscriere, pe adresa de email furnizată la înscriere. Ulterior după
primirea sumelor de bani aferenți taxei de înscriere, organizatorul va face validarea înscrierii, iar pe
adresa de email a participantului se vor trimite informații cu privire la programul de ridicare a kit-urilor
de concurs (vezi Anexa 2)
a) Plata se face doar prin transfer bancar , în maximum 72h de la data completării formularului de
înscriere și vor parcurge pașii următori:
1. Înscrierea – fiecare alergător se înscrie individual online;
2. Se va face transferul bancar, iar în 72h, înscrierea va fi validată și se va primi o confirmare pe
email cu detaliile despre programul de ridicare a kit-ului de concurs.
b) Companiile/organizatiile/persoanele juridice care doresc sa plateasca printr-un singur OP si sa
primeasca o singura factura pentru taxele tuturor persoanelor pentru care plateste compania, vor
urma pasii urmatori:
1. Înscrierea – fiecare alergător se înscrie individual online;
2. Solicitare factura – pe adresa alexandra@hoperun.ro;
3. Factura este emisa în 72h de la solicitare și trimisă înapoi prin e-mail administratorului
grupului;
4. Plata – organizația plătește prin OP (plata nu se va face înaintea emiterii facturii);
5. Validare – înscrierile incluse în lista primită sunt validate și confirmate după ce plata este
finalizată;
6. Companiile pot face înscrieri până pe data de 18 mai 2022, pentru a se putea finaliza
procesul și validarea până pe data de 19 mai 2022.
După data de 19 mai, numărul kit-urilor de concurs disponibile pentru înscrieri vor fi anunțate pe siteul www.cnpromania.ro. Se vor mai putea face înscrieri la eveniment în perioada 20 – 21 mai 2022, în
limita locurilor disponibile (vezi Anexa 2 pentru programul de ridicarea kit-urilor de concurs).
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Coordonate bancare pentru plata:
CORPUL NAȚIONAL AL POLIȚIȘTILOR
Adresa: Bucuresti, Str. Mihai Voda, nr.6, sector 5, CUI/CIF: 16311321
Banca: BRD
IBAN RON: RO70 BRDE 450S V097 0642 4500
SWIFT:BRDEROBUXXX
Detalii de plata: “HOPERUN_7km”/ “HOPERUN_1.5km”
ATENTIE! Înscrierea este validă și finală doar după ce plata este finalizată și confirmată de către
organizator, respectiv atunci când înscrierea apare ca validă online în lista alergătorilor. Înscrierea este
anulată și ștearsă automat dacă plata nu este finalizată după 72 h de la momentul înscrierii. Alergătorii
pot verifica online situația înscrierii în lista alergătorilor pe site-ul www.cnpromania.ro cu ajutorul
codului furnizat în urma înscrierii pe site-ul www.cnpromania.ro.
B) Înscrierea la Eveniment1 poate fi realizată de către alergătorii care nu au finalizat înscrierea online.
Aceștia se pot înscrie în limita numerelor de concurs disponibile, cu respectarea următoarelor condiții:
1. Se face plata doar în numerar;
2. Se completeaza și semnează declarația pe proprie răspundere;
3. Organizatorul verifică documentul de identitate;
4. Se ridică numărul și kitul de concurs.

ATENTIE!
Se pot face inscrieri și în ziua evenimentului la toate cursele.
ii.

RIDICAREA KIT-URILOR DE CONCURS

După confirmarea plății, kit-ul de concurs se poate ridica după programul și în locația anunțate ulterior.
Pentru ridicarea kiturilor de concurs alergătorii înscrisi vor prezenta următoarele documente:
1. Dovada de plată, se poate prezenta în format electronic
2. Mailul de confirmare a inscrierii, se poate prezenta în format electronic
3. Document de identitate (organizatorii îl verifică și îl înapoiază imediat posesorului).
iii.

PUNCTE DE HIDRATARE

Va fi amplasat la linia de sosire un punct de hidratare.
Participanții sunt rugați să arunce sticlele și paharele în zonele apropiate punctului de hidratare pentru a
înlesni procesul de curățenie. Nu sunt permise recipiente de sticla sau metalice pe parcursul desfășurării
cursei.

1

Eveniment va avea zona de ridicarea numerelor de concurs și a kit-urilor.
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iv.

ACCES ÎN ZONA DESTINATA EVENIMENTULUI

Este strict interzis a se aduce orice fel de obiecte în zona destinată Evenimentului care pot fi
periculoase sau ilegale (droguri, arme de foc sau obiecte care pot fi considerate arme albe, materiale
explozive etc.)
Pentru a participa la Eveniment și a pătrunde în zona destinată Evenimentului, participanții recunosc șiși exprima consimțământul expres cu privire la faptul ca Organizatorul, poate solicita, prin intermediul
personalului de securitate, verificarea corporala a persoanelor și a lucrurilor personale ale acestora. În
cazul refuzului unor astfel de verificari, persoanei care refuza, nu i se va permite sa intre sau să
continue să mai aiba acces în zona destinată Evenimentului.
Organizatorul și personalul de securitate poate refuza sau îndeparta, la propria sa discreție din zona
destinată Evenimentului, inclusiv în timpul desfașurării Cursei, orice persoana care: i) nu respecta
regulile instituite prin prezentul Regulament; ii) are un comportament de natura să deranjeze
participarea normală în cadrul Evenimentului pentru situații cum ar fi, dar nelimitându-se la: folosirea
oricărui obiect sau comportament care să pună în dificultate și/sau să impiedice circulația și siguranța
celorlalți participanți la Eveniment; iii) folosesc orice modalitate de promovare și marketing a unor
mărci, companii, produse, servicii etc, care nu sunt sponsori ai competiției sau pentru care nu există
acceptul Organizatorului; iv) promovează în orice formă opinii politice, religioase, sau de orice natura
care pot conține un mesaj politic, religios sau care poate incita la ura, violență, etc; v) promovează
mesaje și conținut de natură a leza imaginea Evenimentului.
v.

ASIGURARE IN CAZ DE ACCIDENTE

Participarea la oricare dintre cursele Evenimentului este făcută exclusiv pe riscul Participantului.
Organizatorul nu este responsabil de nici un prejudiciu de orice fel suferit de către Participant ca
rezultat al participării la cursa, cu excepția cazului în care prejudiciul este o consecință directă a
intenției Organizatorului. Aceasta excludere de responsabilitate se aplica, de asemenea, și în cazul
oricăror daune posibile pentru cauze cum ar fi dar fara a se limita la accidentari sau deces.
Participantul declară că este conștient că participarea necesită o sănătate fizică și mentală foarte bună și
declară că este pregătit corespunzător să participe la Eveniment, efectuând antrenament adecvat pentru
această participare. Organizatorul în mod expres și cu precădere indica Participantului să efectueze
orice examen medical este necesar care să ateste că este apt de a participa la Eveniment. Participantul
rămâne responsabil față de Organizator pentru orice prejudiciu ar provoca unei terțe părți, inclusiv unui
alt Participant, voluntar, etc, ca urmare a oricărui act sau omisiuni care este imputabil Participantului.
vi.

CLASAMENT

Certificatul de participare va mentiona numele alergătorului și denumirea evenimentului. Toți
alergătorii vor beneficia de certificat de participare. Clasamentul se va face doar pentru cursa de 7 km
pentru primii 3 alergători la masculin și feminin. Pentru cursa de 1.5 km premierea se va face prin
extragere la tombola a 10 premii conform regulamentului de tombola (anexa 3).
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vii.

PREMIERE

Organizatorul va avea festivitatea de premiere din Parcul Regele Mihai I în ziua competiției. Pentru
programul complet vizitați pagina aferentă de pe site-ul www.hoperun.ro – Program eveniment.
Premiile oferite de către Organizator vor fi anunțate înainte de desfășurarea Evenimentului pe pagina
de facebook: www.facebook.com/hoperunforcharity .
Un Participant nu este îndreptățit să primească un premiu dacă a acționat sau acționează într-o
modalitate care contravine prezentului Regulament. În situația în care după oferirea premiului,
Organizatorului îi sunt aduse la cunoștință circumstanțe din care reiese ca participantul a încălcat în
orice fel Regulamentul și regulile care îl completează are obligația să restituie imediat premiul la prima
solicitare a Organizatorului;
viii.

PROBLEME MEDICALE / PRIM AJUTOR

Participarea la cursa este permisă doar participanților care nu au probleme medicale și care au
capacitatea fizică și pregătirea să participe la cursa la care se înscriu din cadrul Evenimentului. Prin
înscrierea în cadrul Evenimentului și participarea la cursă, fiecare participant declara și își asumă pe
propria sa răspundere faptul ca este apt să participe la cursa la care s-a înscris și că a consultat în acest
sens un medic de specialitate care i-a acordat avizul să participe la cursa la care s-a înscris.
Participantul exonereaza de orice răspundere pe Organizator în legătura cu orice problemă medicală, de
orice natură aparută în timpul sau după participarea la Eveniment.
Punctele de Prim Ajutor vor fi poziționate pe traseul cursei și în zona de Start / Sosire.
Ambulanțele poziționate la punctele de prim-ajutor vor fi anunțate de arbitrii de pe traseu în cazul
accidentării alergătorilor pe circuit și vor interveni în regim de urgență.
Alergătorii care s-au retras din cursa pot aștepta pe traseul evenimentului trecerea autovehiculului
special pus la dispoziție de organizatori pentru deplasare către zona de Start/Sosire sau pot apela la
transportul în comun.
În măsura în care observă ca un participant are probleme medicale, alergătorii vor informa organizatorii
sau vor atenționa personalul de la punctele de Prim-Ajutor.
Participanții autorizează și își dau consimțământul expres de a fi transportați la spital/de a li se asigura
asistență medicală în urma cererii exprese a reprezentanților Organizatorului, în cazul în care, în opinia
acestor persoane asistența medicală este necesară și declară că renunță la orice pretenții ar putea avea în
legătură cu un astfel de transport și/sau tratament de urgență, întârzieri, ori deficiente în legătură cu
acesta.

ix. RAMBURSAREA TAXEI DE INSCRIERE, MODIFICAREA INSCRIERII
si TERMENE IMPORTANTE PENTRU ALERGATORI.
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Taxele de înscriere NU sunt rambursabile, inclusiv pentru cei care s-au înscris și nu se prezintă la
competiție.
Modificarea înscrierii se poate realiza contra taxei de procesare de 10 EUR / persoana, aplicabilă pentru
înlocuirea unui alergator.
Pentru cazurile de forță majoră trebuie să prezinte un document acceptat de către organizatori care să
poată atesta acest lucru, iar modificarea se va face gratuit.
Ori de câte ori este necesar, Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica traseul, poziția punctelor de
alimentare sau a oricărui alt element care face parte din organizarea Evenimentului. De asemenea,
Organizatorul va putea modifica data Evenimentului sau orele de start în orice moment fară plata unei
compensații către participanți;
În măsura în care evenimentul nu poate avea loc sau este întrerupt din motive care nu sunt în controlul
Organizatorului ( cum ar fi, dar nelimitându-se la decizii administrative ale autorităților, cazuri de forță
majoră, greve, instituirea unor stări de urgență, etc), nu va fi responsabil de acoperirea nici unor
prejudicii către participanți.
Cu toate acestea, în situațiile de mai sus, va oferi posibilitatea participanților înscriși să se înscrie fără
alte costuri la următorul Eveniment al Organizatorului, dar fără ca Organizatorul să suporte orice alt
cost către participanți în cazul anulării evenimentului din orice cauza imputabila sau neimputabila
Organizatorului. Orice participant care nu optează să se înscrie la următorul Eveniment al
Organizatorului are dreptul să solicite și să primească taxa de înregistare. Nici o alta suma nu va fi
plătită de către Organizator.
x.

RETRAGERE/ EXCLUDERE/REFUZ DE INREGISTRARE/ DESCALIFICARE

Organizatorul are dreptul de a refuza înscrierea, de a exclude din cursa și/sau de a descalifica
participantul care a avut, la curse anterioare sau la aceasta ediție, comportamente/atitudini/manifestări
care contravin prezentului regulament cum ar fi, dar nelimitându-se la următoarele exemple:
-

xi.

A fost eliminat sau exclus din curse similare pentru încălcarea regulamentului;
Există intenția de a folosi Evenimentul pentru a-și face cunoscute opinii politice sau religioase,
ori de natură a aduce prejudicii de imagine a Evenimentului;
Încalcă o prevedere sau prevederi ale Regulamentului;
Are o conduită prin care aduce prejudicii imaginii Evenimentului;
A fost sancționat pentru încălcarea regulilor anti-doping;
Se află sub influența băuturilor alcoolice sau a drogurilor;
Se constată după desfășurarea cursei ca Regulamentul sau regulile Anti-Doping au fost
încălcate.
CONDUITA PARTICIPANTILOR

Pe toata durata Evenimentului Participanții trebuie să aibă o conduită politicoasă și de respect la adresa
Organizatorilor și a celorlalți Participanți și să respecte întocmai Regulamentul. În timpul participării la
cursă este indicat pentru a nu bloca sau stânjeni alți participanți să nu se alerge în grupuri de trei
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persoane sau mai mari unul lângă celalalt pentru a nu deveni obstacole pentru alți alergători. De
asemenea, este indicat ca Participanții să nu oprească brusc pentru a se alimenta sau pentru a își lega
sireturile și să se asigure că în momentul opririi nu blochează sau stânjenesc alți alergători.
Participanții vor evita să încurce alergătorii mai rapizi sau să-i lovească pe cei lenți, astfel dacă un
alergător care aleargă în spatele dumneavoastră va spune: “sunt în stânga”’, deplasați-vă în dreapta
dumneavoastră și lăsați-l să treacă, dacă va spune “la dreapta” deplasați-vă în stânga dumneavoastră și
lăsați-l să treacă.
Participanții nu vor putea folosi Evenimentul în vederea promovării oricăror alte elementele de
marketing cu excepția sponsorilor oficiali, așa cum sunt acestea puse la dispoziție de Organizator.
Orice comunicare a unor imagini sau filme din cadrul Evenimentului înregistrate de către un participant
în timpul participării la Eveniment va fi folosit exclusiv pentru uz personal și nu va putea fi folosit în
nicio circumstanță pentru promovări de natura comercială sau pentru ori alt scop de reclamă, marketing
în afara Evenimentului, fără acordul expres al Organizatorului.
xii.

CONTESTATII

Eventualele reclamații legate de clasament sau de participarea la eveniment se pot face în scris și
depuse la cortul de înscrieri din Parcul Regele Mihai I sau pe mail pe adresa
florin.badila@cnpromania.ro , în maxim 48 de ore de la terminarea cursei.
După expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio reclamație.
Contestațiile vor fi soluționate într-o săptămână post-eveniment.
Contestațiile vor putea fi făcute de persoanele care s-au înscris la eveniment și au achitat taxa de
participare dacă o astfel de obligație există. Contestația va conține numele, adresa, numărul de concurs
al persoanei care face contestația, adresa acestuia de email și pe scurt, faptele pe care le contesta,
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 oricarei 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.
xiii.

DREPTUL LA IMAGINE

Evenimentul poate fi înregistrat în scopuri de comunicare publică/informare, în orice modalitate (în
special prin fotografii, inregistrări 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 acorda în mod explicit Organizatorului, persoanelor împuternicite de către Organizator 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 si reprezenta, fără nicio remunerație, de nicio
natură, numele, vocea, imaginea, și informații referitoare la activitatea sportivă desfășurată în contextul
Evenimentului, pe o durata care nu poate depăși 20 ani de la data Evenimentului. Participantul
autorizeaza în mod expres Organizatorul să cedeze partenerilor la Eveniment sub-licențe pentru
folosirea imaginii în scopuri comerciale și publicitare.
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Fiecare participant acordă permisiunea lui deplină și irevocabilă Organizatorului, beneficiarilor (în
special partenerilor săi comerciali), în scopul efectuării de campanii de publicitate, promovare sau
pentru vânzare: 1) de a face orice modificări, adăugări sau suprimări pe care le considera necesare
pentru a se utiliza imaginea sa, în condițiile definite mai jos, 2) de a include sau combina imaginea lui
sau a ei cu orice semnături, expresii, sloganuri, legende, mărci, semne distinctive, informații legale,
efecte vizuale și, în general vorbind, în orice utilizare în materialele de comunicare în care acestea sunt
utilizate.
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 cu caracter pornografic, rasist
sau xenofob, si mai mult, in general, este interzisa orice utilizare care aduce atingere demnitatii
participantului.
Participanții sunt informați și acceptă necondiționat că imaginea lor, înregistrată de către reprezentanții
oficiali ai Organizatorului, poate fi accesibila pe site-ul Eevnimentului în zona destinată membrilor și
pe site-ul Evenimentului în secțiunea "Rezultate". În ceea ce privește site-ul Evenimentului,
participanții înțeleg și sunt de acord că orice utilizator de internet îi poate identifica după nume,
prenume și/sau numărul de cursă.
xiv.

DATELE PERSONALE

Datele personale colectate de CORPUL NAȚIONAL AL POLIȚIȘTILOR (CNP) (Organizatori), în
calitate de Operatori asociați prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal: numele și
prenumele, sexul, data nașterii, telefon mobil, e-mail, imaginea foto/video, mărimea tricoului.
Scopul și modalitatea de prelucrare a datelor – Datele sunt colectate de către CNP când vă înregistrați
la HOPE RUN, prin intermediul formularului online pe site-ul – http://www.cnpromania.ro . Datele
personale furnizate de către fiecare participant prin intermediul formularului de inregistrare vor fi
păstrate în format electronic.
Datele personale ale participanților la Cursa de 7KM și Cursa de 1.5KM vor fi șterse în termen de 90
de zile de la finalizarea evenimentului.
Furnizarea datelor cu caracter personal este obligatorie în vederea înregistrării participanților la
competiții și organizarea corespunzătoare a acestora și sunt necesare în vederea procesării taxelor de
participare la cursele care necesită taxa de înscriere. 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/curse. Prin înregistrare participantul
consimte la înregistrarea, prelucrarea, utilizarea datelor personale în scopurile descrise la acest
paragraf.
Dezvăluirea datelor personale – CNP nu dezvăluie datele dvs. personale niciunei terțe părți cu
excepția situației când există o obligație legală în acest sens, la cererea autorităților îndreptățite (ex.
Echipe de prim-ajutor, Poliție, etc), 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 implica punerea în pericol a integrității fizice sau a securității oricărei persoane sau ați
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optat pentru primirea de mesaje promoționale de la sponsori/parteneri.
Securitatea datelor personale – CNP a implementat măsuri tehnice și organizatorice rezonabile pentru
a asigura datele dvs personale împotriva pierderii accidentale, a accesului, folosirii, distrugerii sau
dezvăluirilor neautorizate.
Drepturile dvs. – aveți următoarele drepturi în conformitate cu prezentul Regulament și conform
Regulamentului General privind Protectia Datelor (GDPR):
- Dreptul de a fi informat despre modalitatea de prelucrare a datelor;
- Dreptul de accesa datele personale pe care le deținem despre dvs.;
- Dreptul de a rectifica datele pe care le deținem în cazul în care acestea sunt incorecte sau incomplete;
- Dreptul de a fi uitat, adica 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 alta organizație;
- Dreptul de a obiecta ca datele dvs. personale să fie folosite în anumite scopuri;
În cazul în care doriți să reclamați modalitatea de gestionare a datelor dvs., vă rugăm să contactați CNP
la adresa de email: florin.badila@cnpromania.ro sau in scris la adresa: Str. Mihai Vodă, nr.6, sector 5,
București, Romania. Vom analiza sesizarea dvs. și vom colabora cu dvs. pentru rezolvarea problemei.
Este posibil să vă solicităm dovezi ale identității.
Actualizarea datelor – Puteți revizui, corecta, actualiza sau șterge datele personale accesând contul
creat pe site-ul www.cnpromania.ro. Dacă în continuare considerați că datele dvs. nu sunt gestionate
corect conform legii, puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal, unde puteți depune o plângere. Prelucrarea datelor personale ale copiilor – Datele
personale ale minorilor (nume, prenume și data nașterii) sunt colectate de la părinți și sunt șterse după
trei luni de la terminarea evenimentului.
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2. REGULI SPECIALE CURSE
A.

REGULI SPECIALE CURSA INDIVIDUALA 7 K

Data: Cursa va avea loc duminică, 22.05.2022.
Distanta cursei: 7 Km
Categorie vârstă: 14 ani +
Ora start: 10:00 AM
Start/Sosire: Parcul Regele Mihai I – Fântâna Modura – Piața Charles de Gaulle.
Pentru informații privind:
● Taxele și serviciile incluse vă rugăm să consultați Anexa nr. 1;
● Orar ridicare kit-uri de concurs și orele de start vă rugăm să consultați Anexa nr. 2

B.

REGULI SPECIALE CURSA 1.5 K

Data: Cursa va avea loc duminică, 22.05.2022.
Distanta cursei: 1.5 Km
Categorie vârstă: 0 – 13 ani*
Ora start: 11:00 AM
Start/Sosire: Parcul Regele Mihai I – Fântâna Modura – Piața Charles de Gaulle.
Pentru informații privind:
● Taxele și serviciile incluse vă rugăm să consultați Anexa nr. 1;
● Orar ridicare kit-uri de concurs vă rugăm să consultați Anexa nr. 2

*copii între 0 – 5 ani vor alerga însoțiți de un tutore legal.
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ANEXA 1 – TAXE DE PARTICIPARE SI SERVICII INCLUSE

CURSA/ DISTANTA

TAXĂ

7K

100 LEI

1.5K (6 – 13ani)

40 LEI

1.5K (0 – 13 ani + însoțitor)

60 LEI

TAXELE DIN ÎNSCRIERI VOR FI DONATE CĂTRE CAUZELE EVENIMENTULUI

•
•
•
•
•
•

Kit de participare
Tricou de concurs
Număr de concurs
Medalie de finalist
Punct de hidratare
Diploma electronică de participare
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ANEXA 2 – ORAR RIDICARE KIT-URI DE CONCURS.

ZI

ORA

LOCAȚIE

ACTIVITATE

20.05.2022

10:00 – 20:00

Brigada Rutieră – Str. Logofătul
Udriștei, 9 – 15

Ridicarea kit-urilor de
concurs

21.05.2022

10:00 – 20:00

Brigada Rutieră – Str. Logofătul
Udriștei, 9 – 15

Ridicarea kit-urilor de
concurs

22.05.2022

07:00 – 09:30

Parcul Rege Mihai I

Ridicarea kit-urilor de
concurs
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ANEXA 3 – REGULAMENT TOMBOLĂ - CURSA DE 1.5KM
1. Organizator
Organizatorul prezentei tombole este CORPUL NAȚIONAL AL POLIȚIȘTILOR, cu sediul în Bucureşti, Str. Mihai Vodă, nr.6, sector
5. Tombola se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, obligatoriu pentru toţi participanţii. Organizatorul îşi rezervă
dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfăşurării Tombolei, având obligaţia de a informa publicul în acest sens.
2. Înscriere
Tombola se desfăşoară exclusiv în ziua cursei 22 mai 2022, iar înscrierea se va face în ziua concursului prin completarea talonului de
participare si depunerea lui în urna de pe scena amplasata în Parcul Regele Mihai I. Talonul de participare îl vor primi doar copiii care au
participat la Cursa de 1.5KM, acesta fiind oferit în momentul înscrierii.
3. Procedura de participare
Pentru ca o participare să fie validă pentru tragerea la sorţi a premiului, utilizatorul trebuie să parcurgă următorii paşi: • să participe la
Cursa de 1.5KM de pe data de 22 mai 2022 • să completeze talonul de participare cu date personale valide. • Să introduca talonul în urna
corespunzătoare.
4. Dreptul şi condiţiile de participare
Are drept de participare orice participant la CURSA de 1.5KM care îndeplineşte simultan condiţiile de mai jos:
● Completează şi depune în urnă datele personale valide, prin intermediul Talonului de participare ;
● Confirmă că a citit şi a înţeles prezentul regulament oficial şi că este de acord în totalitate cu termenii şi condiţiile precizate de acesta;
● Talonul de participare poate fi completat o singură dată, de o singură persoană, iar completarea acestuia de mai multe ori de către
aceeaşi persoană duce la descalificarea acesteia. Prin înscrierea la Tombolă, participanţii confirmă cunoaşterea prevederilor
Regulamentului şi îşi exprimă acordul în privinţa clauzelor acestuia, participarea la această tombolă implicând obligativitatea respectării
prevederilor prezentului Regulament.
5. Perioada şi locul de desfăşurare
Tombolele se desfăşoară în data 22 mai 2022 , în intervalul orar 12:00-12:20: Tragere la sorți Cursa de 1.5KM.
6. Participanții la tombolă
Aceștia au obligația să fie prezenți în fața scenei în momentul tragerii la sorți. Premiile vor fi acordate doar celor care sunt prezenți la
scenă, în timpul extragerii și care se prezintă pe scena în 30 de secunde din momentul în care i s-a pronunțat numele prima oară de către
MC . Absența aduce după sine redistribuirea premiilor către alt concurent.
7. Premiile acordate
Premiile vor fi anuntate pe pagina de facebook a evenimentului cu 3 zile înainte de eveniment și în ziua evenimentului pe scena de către
MC.
8. Acordarea premiilor
Premiul va fi acordat / înmanat câştigătorului prin confruntarea datelor de identificare așa cum au fost ele completate în talonul de
participare cu datele pe de certificatul de nastere. Pentru acordarea premiului, câştigătorii tombolei se vor prezenta cu un act de identitate/
certificat de nastere.
9. Limitarea răspunderii
Organizatorului nu îi revine nicio răspundere pentru:
● taloanele de participare care nu conţin toate datele obligatorii sau nu permit confirmarea identităţii participantului, care conţin
informaţii false ori invalide
● orice alte costuri ale câştigătorului în legătură cu intrarea în posesia premiului, altele decât cele aflate în sarcina sa conform prezentului
regulament şi dispoziţiilor legale;
● imposibilitatea câştigătorului de a intra în posesia premiului din motive ce exclud culpa Organizatorului.
10. Informarea participanţilor / Protecția datelor personale
Prezentul regulament stă la dispoziţia oricărei persoane sau autorităţi interesate putând fi consultat pe facebook-ul evenimentului. Prin
participarea la această tombolă, participanţii sunt de acord ca datele lor de identitate să intre în baza de date a organizatorului, acestea
putând fi folosite pentru activităţile de marketing ale acestuia.
11. Forţa majoră
Pentru scopul acestui Regulament, forţa majoră desemnează orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către
Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea
de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament.
12. Litigii
Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la tombolă se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va
fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate în instanţele judecătoreşti române competente. Eventualele reclamaţii legate de derularea Tombolei
se pot face doar în scris și depuse la cortul de înscrieri din Parcul Regele Mihai I, doar în ziua evenimentului – 22 mai 2022. După
expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio reclamaţie.
13. Alte clauze
În cazul în care Organizatorul constată că, câştigătorul nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de regulamentul oficial a
Tombolei, îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără alte despăgubiri sau plăţi.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a oferi mai multe premii decât cele prevăzute în prezentul regulament. Organizatorul este îndreptăţit
să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau
costurile acestei tombole.
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