REGULAMENTUL OFICIAL
de organizare si desfasurare al evenimentului
“LEGION RUN ROMANIA”
16 iunie 2018

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL EVENIMENTULUI
Evenimentul “LEGION RUN ROMANIA 2018” (denumita in cele ce urmeaza “Evenimentul”) este organizat de Pandorra Story
Style si are drept scop promovarea spiritul de echipa si depasirea obstacolelor impreuna.
Legion Run este o experienta unica, nu este o competitie si nu se cronometreaza. Membrii din Legion Run obtin sentimentul de
multumire ca si-au depasit limitele mentale, fizice si ca pot mult mai mult decat au crezut vreodata!
Participantii la Eveniment sunt obligati sa respecte termenii si conditiile din prezentul Regulament Oficial al Evenimentului
(denumit in 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 site-ul http://www.legionrun.com/locations/37-romania-2018, pe pagina de facebook a evenimentului
Legion Run Romania 2018 si la locul de desfasurare al Evenimentului.
Prin participarea la acest Eveniment, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor,
termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial si a legislatiei in vigoare aplicabile. De asemenea, participantii trebuie
sa semneze declaratia pe proprie raspundere, pusa la dispozitie in mod gratuit de catre Organizator.

SECTIUNEA 2. PERIOADA SI ZONA DE DESFASURARE A EVENIMENTULUI
2.1. Data si locul desfasurarii Evenimentului:
Evenimentul va avea loc in ziua de sambata, 16 iunie 2018, in intervalul orar 10.00 am – 06.00 pm in jurul parcului Divertiland
WaterPark (Strada Divertismentului 1, Chiajna.
Traseul de desfasurare a evenimentului are o lungime de 5 km. Acesta va fi insemnat, delimitat cu garduri/banda si va avea in
anumite puncte, stabilite anterior, persoane din partea organizatorilor (inclusiv voluntari). Acestia sunt responsabili cu
supravegherea parcurgerii traseului in deplina siguranta de catre toti participantii, precum si cu respectarea de catre membrii
Legion Run a regulilor prevazute in prezentul regulament.
Acesul in/din zona de concurs pentru eveniment se va face:
–cu autovehicule proprietate personala. Parcul dispune de peste 1000 de locuri de parcare securizata, gratuita.
– cu mijloace de transport in comun 236 (coborare la statia Divertiland Water Park).
– Trenurile CFR Calatori: Special pentru tine am creat o statie de tren chiar la intrarea in parc. Zilnic, 10 trenuri ale
CFR Calatori fac legatura intre Bucuresti si Divertiland in numai 20 de minute, cu plecari din statiile Bucuresti Nord
sau Bucuresti Basarab. Biletele sunt disponibile doar la casele de bilete ale CFR Calatori. Informatii actualizate despre
circulatia trenurilor si costul biletelor de tren se gasesc AICI.

Evenimentul se desfasoara conform mecanismului Evenimentului, asa cum este acesta detaliat in Sectiunea 3 din prezentul
Regulament.
SECTIUNEA 3. MECANISMUL EVENIMENTULUI
3.1. Participantii si desfasurarea Evenimentului
Acest eveniment se adreseaza oricarui pasionat de activitati sportive si/sau un stil de viata activ, cu o stare de sanatate care ii
permite parcurgerea traseului si depasirea obstacolelor, in mers sau in alergare, pe o distanta de aproximativ 5km.
Concentrata mai putin pe timpii de alergare si mai mult pe dezvoltarea spiritului de echipa, depasirea limitelor mentale si
fizice, Legion Run este un eveniment de parcurgere a unui traseu cu obstacole, necronometrat, pe distanta de 5 kilometri.
Participantii la Eveniment trebuie sa aiba varsta implinita de 18 ani si pot lua parte la eveniment, prin inscriere si plata taxei
de participare. Este considerat participant orice persoana inscrisa si care are taxa de participare achitata, indiferent daca
aceasta s-a inscris personal, sau a fost inscrisa de o alta persoana fizica sau juridica.
Atat persoanele care se inscriu personal cat si persoanele care vor fi inscrise de o alta persoana fizica sau juridica, au obligatia
sa completeze si semneze DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE. Declaratia pe proprie raspundere va fi transmisa de
Organizator pe emailul indicat de fiecare participant in detaliile de inscriere, si este obligatia fiecarui participant sa o printeze,
completeze, semneze si sa o predea reprezentantilor Organizatorului in ziua evenimentului, la momentul ridicarii kitului de
participare din zona de start.
In cazul in care declaratia nu este completata in mod corect si complet, sau se refuza completarea acesteia, persoana
respectiva nu va avea dreptul de participare la Eveniment, fara ca aceasta sa indreptateasca respectiva persoana la returnarea
taxei de participare achitate, sau la vreo indemnizatie/despagubire/compensatie de orice tip.
Ridicarea kitului de participare (tricoul Legion Run 2018 si bratara) se va putea face in ziua evenimentului, din zona de start.
Kiturile vor fi puse la dispozitie de catre organizatori si se vor inmana paticipantilor dupa predarea declaratiei pe proprie
raspundere completata si semnata in original.
Este strict INTERZISA participarea la eveniment cu biciclete, role, trotinete sau orice alt mijloc de deplasare.
In zona de start, sosire, precum si pe traseul evenimentului este strict INTERZISA participarea cu animale de companie,
indiferent de dimensiunea si tipul acestora.
3.2. Traseul Legion Run
Traseul Evenimentului va fi semnalizat de catre Organizator prin benzi de delimitare/semnalizare si va fi supravegheat de
responsabilii de traseu - reprezentanti ai Organizatorului (inclusiv voluntari), amplasati in diferite puncte ale traseului.
3.3. Inscriere
Inscrierea participantilor se face completand formularul online de pe site-ul http://www.legionrun.com/locations/37romania-2018
Data limita pentru inscrierile online este 10 iunie 2018, ora 23:59.

3.4. Taxa de inscriere
Taxa de inscriere difera in functie de perioada inscrierii dupa cum urmeaza:
PRET VALABIL

Echipa de 10+ persoane

primele 200 de bilete
Pana la data de 31 martie 2018
Pana la data de 28 aprilie 2018
Pana la data de 18 mai 2018
Pana la data de 10 iunie 2018
In ziua evenimentului (16 iunie 2018)

115 ron
138 ron
157 ron
180 ron
200 ron
280 ron

Individual si pana la 9
persoane
115 ron
138 ron
180 ron
200 ron
225 ron
280 ron

In ziua evenimentului taxa de participare va putea fi achitata exclusiv prin plata cu numerar.
Pentru inscrierile online, taxa de participare trebuie achitata in maxim 3 zile lucratoare de la completarea formularului in
format electronic, iar dovada platii este RECOMANDAT sa fie trimisa prin e-mail la adresa romania@legionrun.com
Validarea/ confirmarea inscrierilor se face in termen de 24-48h din momentul confirmarii taxelor de participare.
In cazul in care taxa de participare NU este platita, in maxim 3 zile lucratoare de la completarea formularului online, inscrierea
va fi anulata.
In cazul in care o persoana care a achitata taxa de inscriere se razgandeste si nu doreste sau nu mai poate participa, aceasta
intelege ca nu va avea dreptul la returnarea sumei achitate ca taxa de participare la eveniment.
In cazul in care o persoana nu mai poate participa, poate solicita returnarea taxei de participare, DOAR in conditiile descrise
mai sus.
In cazul in care participantul la eveniment intentioneaza sa transfere inscrierea sa catre alt participant, acest lucru este posibil
doar cu cel putin 15 zile inainte de eveniment (data limita 1 iunie 2018). Pentru mai multe detalii, va rugam sa ne scrieti un
email pe adresa romania@legionrun.com
3.5. Declaratia pe propria raspundere
Toti participantii care se vor inscrie la Legion Run 2018 si care vor achita taxa de inscriere, au obligatia de a completa si semna
o declaratie pe propria raspundere prin care declara:
-

-

ca sunt apti din punct de vedere medical pentru a participa la eveniment, si nu sufera de o conditie medicala, fizica sau
mentala ce ar afecta participa in siguranta la eveniment;
ca isi asuma in mod voluntar si in mod liber toate riscurile asociate competitiei in cadrul Evenimentului, cu titlu de
exemplu, dar fara a fi limitat la: caderi, imbolnavire, infectie, contactul cu ceilalti, trecerea oricaror obstacole, conditii
meteo.
ca sunt de acord cu ingrijirea medicala si transportul, pentru a obtine tratament in caz de ranire in cadrul Legion Run
Romania 2018.

Participantii la eveniment sunt incunostintati ca pe parcursul desfasurarii evenimentului obstacolele vor deveni umede,
murdare si alunecoase, crescând pericolul de ranire cauzat de alunecare si cadere.
Participantii sunt constienti ca vatamarea de orice fel si din orice cauza, a propriei persoane sau a celorlati participanti, nu este
in niciun fel responsabilitatea Organizatorului, avand responsabilitatea de a respecta normele de siguranta publica si de a se
abtine de la orice actiuni care ar putea contribui la sporirea efectelor negative ale incidentului aparut.
Orice fel de pretentii de natura pecuniara izvorand din vatamarea corporala ca participare la eveniment sunt nule, atata timp
cat participantii au fost informati si si-au asumat aceasta raspundere, renuntand in mod expres la orice drepturi.

Prin semnarea declaratiei pe proprie raspundere, participantii declara ca isi asuma potentialul risc de vatamare corporala si ca
cedeaza, renunta la drepturi sau actiuni in instanta, pentru orice pretentii, cauze de actiune, obligatii, procese, acuzatii,
plângeri, controverse, costuri sau cheltuieli de orice fel, natura sau descriere, directa sau indirecta, in contract sau in delict sau
in alt mod, cunoscut sau necunoscut, provenind din sau in legatura cu participarea la Eveniment sau in timpul desfasurarii,
indiferent daca este sau nu cauzata de neglijenta activa sau pasiva a Organizatorului.
In situatia in care exista un drept legitim, exceptand excluderile enumerate mai sus, care indreptateste paticipantul la un
anumit tip de despagubire din partea Organizatorului, acesta are dreptul sa isi exprime pretentiile in termen de maxim 5 zile
dupa finalizarea evenimentului Legion Run 2018, adica pana cel tarziu la data de 21 iunie 2018. Participantii inteleg si accepta
faptul ca orice pretentii formulate dupa aceasta data sunt nule de drept, si sunt de acord sa renunte la aceste drepturi.
Partipantii au obligatia ca la data evenimentului sa fie acoperiti de asigurare medicala/de sanatate, individual sau ca parte a
unei organizatii.
Este interzisa participarea la eveniment a persoanelor care au asupra lor bauturi alcoolice/droguri sau care se afla sub
influenta acestora, a persoanelor care au asupra lor arme de orice fel, materiale explozive sau incendiare, substante iritantlacrimogene sau cu efect paralizant, dispozitive pentru socuri electrice ori alte obiecte ce pot fi folosite pentru actiuni violente
sau de tulburare a desfasurarii normale a derularii evenimentului.
Persoanele care vor incalca aceste prevederi vor fi indepartate din zona evenimentului de catre organizatori, chiar cu sprijinul
autoritatilor legale, daca va fi cazul.
3.6. Echipament si conditii de participare.
Persoanelor inscrise si confirmate pentru participarea la eveniment li se recomanda purtarea unui echipament sportiv
corespunzator conditiilor meteorologice de la ora de desfasurare a evenimentului (inclusiv incaltaminte adecvata).
Participantii isi asuma faptul ca pe durata pargurgerii traseului Organizatorul nu este in niciun fel responsabil de deteriorarea
echipamentului purtat de participanti, si nici de pierderea/furtul/deteriorarea echipamentelor electronice (ex.: telefon, GoPro,
aparate video/foto, bratari electronice, ceasuri, etc) sau oricaror altor bunuri materiale aflate asupra participantilor.
3.7. Start si finalizarea traseului
Startul oficial al evenimentului Legion Run 2018 este la ora 10:00 am. Nu exista o limita de timp maxima pentru parcurgerea
traseului de 5 km si de depasire a obstacolelor.
Pentru parcurgerea traseului Legion Run, dupa primul start, la un interval de 20 de minute va avea loc cate un nou start,
Organizatorul, in functie si de participanti, va incerca sa respecte urmatorul program: 10:00; 10:20; 10:40; 11:00; 11:20;
11:40; 12:00; 12:20; 12:40; 13:00; 13:20; 13:40; 14:00; 14:20; 14:40; 15:00; 15:20; 15:40; 16:00.
Evenimentul se va incheia in mod oficial la ora 6.00 pm, cand toti membrii Legion Run 2018, Organizatorul si sponsorii, vor
parasi perimetrul locatiei de desfasurare a evenimentului.
In diferite puncte ale traseului Legion Run Romania 2018 vor fi amplasati supraveghetori de traseu - reprezentanti ai
Organizatorului (inclusiv voluntari), care vor urmari respectarea traseului si a prezentului regulament de catre participantii.
Responsabilii de traseu vor monitoriza totodata siguranta membrilor Legion Run si vor interveni daca este cazul pentru a se
pastra siguranta tuturor partipantilor.

3.8 Amanarea sau anularea evenimentului
CONDITII METEOROLOGICE:
Evenimentul va avea loc indiferent de conditiile meteorologice, atata timp cat nu se pun in pericol participantii, reprezentantii
Organizatorului (inclusiv voluntarii), sponsorii, orice alte persoane care asista in vreun fel la Eveniment (ex.: agenti paza,
personal medical, etc).

In cazul in care Organizatorul sau reprezentanti ai autoritatilor publice considera ca vremea sau alte evenimente neprevazute
ar putea constitui un pericol pentru public, Organizatorul isi rezerva dreptul de a amana startul oficial al evenimentului sau
chiar sa anuleze evenimentul, in functie de gravitatea situatiei. Anularea evenimentului poate avea loc inainte de startul
evenimentului sau in orice alt moment pe parcursul desfasurarii.
Evenimentul Legion Run 2018 este programat pentru sambata, 16 iunie 2018. In cazul in care, din motive ce nu tin de
Organizator, spre exemplu meteorologice, evenimentul nu poate avea loc, toate detaliile evenimentului vor fi anuntate pe
pagina de facebook a evenimentului Legion Run Romania 2018, precum si pe situl http://www.legionrun.com/locations/37romania-2018.
Evenimentul poate fi amanat pentru o data ulterioara, dar nu mai mare de 90 zile de la data stabilita initial.
In situatia inevitabila in care, din motive meteorogologice, Organizatorul este nevoit sa amane Evenimentul pentru o
data ulterioara, restituirea banilor nu este posibila.
Amanarea evenimentului pentru mai mult de 90 zile de la data stabilita initial ofera dreptul participantilor de a cere restituirea
taxelor de participare.
Restituirea taxelor de participare, in cazul amanarii evenimentului pentru mai mult de 90 zile de la data stabilita initial, va fi
facuta in termen de 7-30 zile de la data trimiterii datelor de transfer (nume, prenume, CNP si cont bancar in care se va efectua
transferul) prin email la romania@legionrun.com.
AMANAREA – SCHIMBAREA DATEI EVENIMENTULUI:
In cazul in care, din motive diferite de cele meteorologice, Organizatorul este nevoit sa schimbe data evenimentului, se va
considera ca participantii sunt automat inregistrati pentru noua data, Organizatorul va transmite pe adresa de email
comunicata la momentul inscrierii toate detaliile relavante.
Participantii sunt de acord la momentul inscrierii sa fie automat inregistrati pentru noua data a Evenimentului in situatia in
care Organizatorul este nevoit din orice cauze sa schimbe data initial stabilita si anuntata a Evenimentului.
Daca schimbarea datei Evenimentului va face imposibila participarea unei persoane inscrise, aceasta intelege si isi asuma
faptul ca schimbarea datei Evenimentului care duce la imposibilitatea participarii sale nu o va indreptati la returnarea taxei de
participare achitate, sau la vreo indemnizatie/despagubire/compensatie de orice tip.

ANULAREA EVENIMENTULUI:
Anularea evenimentului se poate realiza doar in cazuri exceptionale, pentru care Organizatorul va prezenta un comunicat
oficial pe site, pagina oficiala de facebook si trimis prin e-mail participantilor.
In cazul anularii evenimentului participantii pot cere restituirea taxelor de participare.
In cazul inregistrarii echipelor de 10+ persoane, taxele de participare se returneaza in acelasi cuantum cu suma platita, printrun singur transfer bancar persoanei fizice sau juridice care a efectuat plata taxelor de participare pentru echipa.
Restituirea taxelor de participare, in cazul anularii, va fi facuta in termen de 7-30 zile de la data trimiterii datelor de transfer
(nume, prenume, CNP si cont bancar in care se face transferul – returnarea taxei), prin email la romania@legionrun.com.

SECTIUNEA 4. CONDITII ADMINISTRATIVE
Conditii administrative (pentru traseu)

Organizarea Evenimentului revine Pandorra Story Style SRL. Organizatorul va fi resposabil de implementarea Evenimentului
si va pune la dispozitie reprezentanti si voluntari necesari bunei desfasurari a Legion Run Romania 2018.
Participantii care renunta din diverse motive la eveniment in orice etapa pe parcursul traseului sunt rugati sa se prezinte in
zona Start/Sosire pentru a anunta reprezentantii Organizatorului despre acest lucru.
Evenimentul va beneficia de asistenta medicala in apropierea zonei de start/sosire si pe traseu, la o distanta aproximativ egala
de zona de start/sosire (aprox. km 2,5 de la start/sosire).
Participantilor le este interzisa aruncarea oricaror resturi si/sau gunoaie in zona de desfasurarea a evenimentului, in afara
locurilor special amenajate, sub sanctiunea excluderii din Eveniment. Organizatorii vor asigura la terminarea evenimentului
eliminarea deseurilor si depunerea acestora in containere precum si predarea acestora catre tertilor specializati.
Conditii administrative (generale)
Pandorra Story Style este inregistrata ca Operator de Date Personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii
Datelor cu Caracter Personal.
Organizatorii se obliga, sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protectia datelor cu caracter personal.
Prin inscrierea pe site si completarea datelor personale in formularele de inscriere si declaratia pe proprie raspundere,
participantii declara ca sunt de acord ca toate datele lor personale sa fie incluse in baza de date a Pandorra si isi dau acordul
expres si neechivoc ca toate datele lor personale sa fie stocate si utilizate pentru:
activitati de marketing prin primirea de mesaje de informare sau comerciale (oferte, promotii, mesaje publicitare si de
marketing privind activitatea Pandorra Story Style si a tertilor cu care Pandorra Story Style are relatii de orice natura)
la adresele de e-mail comunicate.
participarea la concursuri, promotii;
transmiterea de mesaje non-comerciale sau de tip administrativ (privind schimbari in site, administrare, etc).
statistici interne necesare pentru imbunatatirea calitatii serviciilor oferite si imaginii site-ului si pentru crearea unor
elemente caracteristice noi, promotii, functionalitati si servicii noi;
pentru a asigura accesul la sectiuni cu acces limitat ale site-ului;
cercetari de piata;
urmarirea datelor de vanzari.

-

-

Pandorra Story Style nu va dezvalui nici un fel de informatie despre participanti sau fara a primi mai intai consimtamantul
expres al acestora in aceasta privinta. In acelasi timp insa, poate dezvalui informatii si date cu caracter personal atunci cand
acest lucru este prevazut expres prin lege.
Informatiile participantilor cu caracter personal pot fi furnizate si catre Parchetul General, Politie, instantele judecatoresti si
altor organe abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.
Participantilor la Eveniment le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special urmatoarele drepturi:
i)

Dreptul de acces la date: dreptul de a obtine de la Operator/imputernicitul Operatorului la cerere si in mod gratuit,
pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele in legatura cu respectivul Participant sunt sau nu prelucrate
de catre Operator/imputernicitul Operatorului, drept care poate fi exercitat printr-o cerere catre
Operator/imputernicitul Operatorului, intocmita in forma scrisa, datata si semnata in care se va mentiona adresa de
domiciliu a persoanei care isi exercita dreptul.
ii) Dreptul de interventie: dreptul de a obtine, la cerere si in mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, stergerea
sau transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor
incomplete sau inexacte. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se adreseaza o cerere catre
Operator/imputernicitul Operatorului, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care se vor mentiona datele
asupra carora se solicita interventia, motivul justificat si modul de interventie.
iii) Dreptul de opozitie: dreptul de a va opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia dvs
particulara, ca datele care va vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii
legale contrare. De asemenea, aveti dreptul de a va opune in mod gratuit si fara nici o justificare la prelucrarea
datelor personale in scopuri de marketing direct. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se adreseaza

o cerere catre Operator/imputernicitul Operatorului intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care se vor
mentiona datele asupra carora se solicita opozitia si motivul intemeiat si legitim legat de situatia particulara a
persoanei.
iv) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: dreptul de a cere si de a obtine retragerea sau anularea oricarei
decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter
personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum
competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte si reevaluarea oricarei alte
decizii luate in privinta sa.
v) Dreptul de a se adresa justitiei: dreptul oricarei persoane care a suferit un prejudiciu in urma unei prelucrari de date
cu caracter personal, efectuata ilegal, sa se poata adresa instantei competente pentru repararea acestuia.
Pentru exercitarea acestor drepturi, orice persoana se poate adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la sediul PANDORA
STORY STYLE SRL, din Municipiul Bucuresti Sectorul 1, Sos. Nicolae Tituleascu Nr. 117, Bloc 4, Scara A, Etaj 2, Ap, 10.
Participantii isi pot exercita, in mod gratuit, urmatoarele drepturi:
-

data pe an, confirmarea faptului ca datele personale sunt sau nu prelucrate;
sa intervina asupra datelor transmise;
sa se opuna prelucrarii datelor pentru motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara.

Orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opozitie
poate fi exclus pentru anumite prelucrari prevazute de lege (de ex.: prelucrari efectuate de serviciile financiare si fiscale, de
politie, justitie, securitate sociala). Prin urmare, aceasta mentiune nu poate figura daca prelucrarea are un caracter obligatoriu;
orice persoana are, de asemenea, dreptul de a se opune, in mod gratuit fara nici o justificare, la prelucrarile datelor sale
personale in scopuri de marketing direct. Detalii la www.dataprotection.ro
In cazul colectarii CNP-ului, date cu caracter personal extrem de sensibil, organizatorul colecteaza aceste date doar in scopul
indeplinirii obligatiilor legale in vigoare, respectiv emiterea unei facturi fiscale pentru o persoana fizica. In cazul in care
participantii nu doresc comunicarea acestor informatii, acest lucru poate fi evitat prin furnizarea adresei complete, caz in care
nu mai este nevoie de furnizarea CNP-ului.
Corelarea CNP-ului cu ale date personale, in afara respectarii obligatiilor fiscal legale (facturi), este strict interzisa.
Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor cu caracter personal ale participantilor la prezentul
Eveniment si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial, al declaratiei participantilor pe propria raspundere si
legislatiei in vigoare.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament pana la data inceperii evenimentului, cu obligativitatea
anuntarii modificarilor intervenite pe site, facebook si la locul de desfasurare a evenimentului.

