Ștafeta ”ALERG PENTRU O CAUZĂ”
1. ORGANIZATORII ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL EVENIMENTULUI
Ștafeta ”ALERG PENTRU O CAUZĂ” (denumită în cele ce urmează “Evenimentul”) este organizată
de către Asociația Bunul Samaritean Beiuș (denumită în cele ce urmează ”Organizatorul”) în
parteneriat cu Remus Sime, fondatorul proiectului, și are scopul de a promova meritocrația în rândul
elevilor, de a atrage fonduri de la persoane fizice și companii.
Această ștafetă NU este un concurs de alergare, este o acțiune caritabilă; fondurile rezultate în urma
acesteia, după acoperirea cheltuielilor legate de organizare și administrare a proiectului, vor fi folosite
pentru a constitui burse de merit și sociale numite Alerg pentru o cauză, burse ce vor fi acordate
elevilor de liceu al Colegiului Național ”Samuil Vulcan”-Beiuș.
Participanţii la eveniment sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile din prezentul Regulament
Oficial al Evenimentului (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.bunulsamariteanbeiu.ro.
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 cu ocazia înscrierii.
2. PERIOADA ŞI ZONA DE DESFĂŞURARE A EVENIMENTULUI
2.1. Data şi locul desfăşurării evenimentului:
Evenimentul va avea loc în zilele de 2 și 3 noiembrie 2019, şi va începe la ora 09:00, urmând a se
alerga pe un traseu de aprox. 200 km. între Timișoara și Beius. Se preconizează că evenimentul se va
desfăşura pe parcursul celor 2 zile, ora de încheiere fiind ora 14:45, oră la care ne vom întâlni cu
participanţii ştafetei la punctul de sosire pentru înmânarea diplomelor de participare, poze de grup,
interviuri, colectare de donații în fața locului, servire masa, etc.
Punctul principal de plecare este Grădina Botanica Timișoara iar de sosire al ştafetei este C.N.
Samuil Vulcan Beiuș. Participanții sunt rugaţi să se prezinte la punctele de start cu 20 min. înainte de
ora de start pentru a se valida participarea lor la eveniment (verificarea completării declarației pe
proprie răspundere).
Ștafeta se desfășoară conform mecanismului Evenimentului, aşa cum este acesta detaliat în Secţiunea
3 din prezentul Regulament.
3. MECANISMUL EVENIMENTULUI
3.1. Participanţii şi desfăşurarea Evenimentului
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Ştafeta se adresează tuturor pasionaților de mișcare, oricărei persoane căreia starea de sănătate îi
permite o alergare pe unul dintre segmentele menţionate, precum şi copiilor pentru segmentele
dedicate acestora.
Evenimentul va cuprinde mai multe segmente de alergare, NU este un concurs de alergare, este o
acţiune caritabilă având scopul menţionat la punctul 1.
Întrucât evenimentul este constituit sub forma unei ştafete, vor exista mai multe puncte intermediare
unde participanţii pot să îşi încheie participarea după ce au alergat un segment/segmente din cadrul
ştafetei sau de unde pot porni în alergare pe segmentul următor. Punctele intermediare din cadrul
ştafetei vor fi atât puncte de sosire, cât şi de plecare pentru participanţi. La unele puncte intermediare
se vor face scurte opriri de aprox. 5 minute pentru a se face fotografii și a se preda ștafeta.
Participanţii, în momentul înscrierii, îşi vor alege segmentul/segmentele pe care doresc să alerge în
cadrul ştafetei. Când are loc alegerea unui segment, participanţii sunt rugaţi să ia în considerare
faptul că nu asigurăm transportul până la și de la punctul de plecare/sosire. Organizatorul va putea
oferi transport doar în funcție de posibilități. Participanții care sunt limitați de transport în sensul
participării la eveniment sunt rugați să anunțe organizatorul despre acest aspect în vederea
eventualei rezolvări în limita posibilităților.
Participanţii vor alerga în grup compact întrucât acest eveniment NU este un concurs de alergare, ci
este o acțiune caritabilă care are ca scop promovarea misiunii asociației. Grupul compact de
alergători care aleargă ultimul segment va alerga după autoturismul poliției care va însoți ștafeta.
De asemenea, participanţii care vor renunţa la alergare pe traseu, vor părăsi partea carosabilă şi se
vor deplasa doar pe trotuar/marginea drumului iar dacă este necesar vor fi luați în mașinile de
suport care vor fi în spatele ștafetei.
3.2. Traseul şi distanţe de parcurs
Participanţii care aleg punctele intermediare de plecare/start, se vor prezenta la acestea cu cel puţin 20
min. înainte de ora la care se preconizează că ştafeta va ajunge la aceste puncte. Ştafeta este
organizată, ca traseu şi segmente de alergare, după cum urmează (distanţele sunt de aproximativ 5
km. fiecare).
Traseul format din cele 41 segmente este după cum urmează:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

Timișoara - Parcul Botanic
Dumbravița - Primărie
Giarmata - intrare (calea ferată)
Drum - dupa traversare autostradă
Pișchia - centru
Drum - dupa intersecția spre Bencec
Fibiș - intrare
Mașloc - centru
Alioș - centru
Drum - dupa fermă
Drum - intersecție Zăbrani

2 noi
2 noi
2 noi
2 noi
2 noi
2 noi
2 noi
2 noi
2 noi
2 noi
2 noi

9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
11:00
11:30
12:00
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200

Drum - inainte de Lipova
Lipova - ieșire, spălătorie tir
Drum - lângă cariera, dupa Barațca
Miniș - centru
Cuvin - ieșire
Drum - după Covasânț
Șiria - intersecție spre Arad
Mașca - centru
Pâncota - ieșire
Seleuș - intrare
Drum - intersecție spre Iermata
Drum - intersecție spre Mocrea
Ineu - ieșire/centura
Bogsig - intrare
Bogsig Gară - ieșire
Beliu - intrare
Drum - intersecție spre Vasile Goldiș
Chișlaca - ieșire
Drum - între Craiva și Ucuriș
Ucuriș - ieșire
Drum - intersecție Olcea
Drum - intrare Belfir
Cociuba Mare - intrare
Drum - înainte de Petid
Drum - intersecție spre Ursad
Drum - după Șoimi, la carieră
Borz - ieșire
Drum - la piatra Petranilor
Pocola - ieșire
Beiuș – intrare dinspre Oradea – parcare benzinaria Desira

2 noi
2 noi
2 noi
2 noi
2 noi
2 noi
2 noi
2 noi
2 noi
2 noi
2 noi
2 noi
3 noi
3 noi
3 noi
3 noi
3 noi
3 noi
3 noi
3 noi
3 noi
3 noi
3 noi
3 noi
3 noi
3 noi
3 noi
3 noi
3 noi
3 noi

12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
16:00
16:30
8:00
8:30
9:00
9:30
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:15

3.4. Înscriere
În acest eveniment nu se impune limită de vârstă, putând participa oricine indiferent de vârstă.
Înscrierea participanților alergători (minori și adulți) precum și alergătorilor-fundraiseri (minori și
adulți) se face completând formularul on-line de înscriere de pe site-ul organizatorului ștafetei
www.bunulsamariteanbeius.ro. Cei care nu au acces la calculator sau internet pot să se înscrie și
completând formularul de înscriere pe suport de hârtie care conține și declarația pe proprie
răspundere (vezi detalii în secțiunea declarație pe proprie răspundere al acestui regulament)
solicitând acesta de la persoana de contact al organizatorului Nikolina Ciorna la nr.tel.: 0720 64 22
38 sau prin email: info@goodsamaritan.ro. Elevii Colegiului Național Samuil Vulcan pot primi
formularul de înscriere și de la secretariatul școlii CN Samuil Vulcan. Formularele de înscriere se
găsesc și la finalul acestui regulament în secțiunea Anexe.
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Copiii minori vor putea participa doar după completarea și semnarea de către unul dintre
părinți/tutore/reprezentant legal a declarației pe proprie răspundere care conține și acordul părintelui
de participare și vor fi însoțiți de cel puțin unul dintre părinți/tutore/reprezentant legal/profesor de
sport până la punctul de start.
Copii organizați de un profesor de sport vor fi supravegheați de către acesta pe parcursul desfășurării
evenimentului.
Părintele sau tutorele/reprezentantul legal a copilului ce participa individual îşi va asuma
responsabilitatea pentru condiţia fizică şi capacitatea copilului de a participa la acest eveniment, va
informa minorul referitor la regulile regulamentului, astfel încât minorul să cunoască și să
împlinească condițiile de siguranță, impuse de acest regulament, pe tot parcursul evenimentului.
Participanții minori vor putea participa la eveniment doar daca au completat și predat declarațiile pe
proprie răspundere (minori) până în 31 octombrie 2019, joi, ORA 12:00, în cazul în care nu este
specificată alta dată în pagina de înscriere. Aceste declarații se vor preda reprezentanților Asociației
Bunul Samaritean Beiuș, în timpul orelor de program, între 09:00 – 17:00, direct sau prin email pe
adresa info@goodsamaritan.ro. Persoana de contact din partea asociaței este Nikolina Ciorna, nr.tel:
0720 64 22 38.
Înscrierea pentru minori se face în felul următor:
-toți participanții completează formularul de inscriere (fie online fie pe suport de hârtie la solicitarea
acestora)
- părintele/tutorele legal al minorului completează și semnează declarația pe proprie răspundere
- copii care aleargă însoțiți de un profesor de sport va preda declarația pe proprie răspundere
completată și semnată în original și o va înmâna profesorului de sport, responsabil pentru minor,
până în 31 oct. 2019, ora 12:00.
- Copii care aleargă individual, fără a fi însoțiți de profesor de sport va veni la eveniment însoțiți de
un părinte/tutore legal iar în prealabil evenimentului va preda direct unui reprezentant declarația pe
proprie răspundere completata și semnata sau o va trimite scanată pe email info@goodsamaritan.ro.
3.5. Declarația pe proprie răspundere
3.5.1.Participarea la Ștafetă Alerg pentru o cauză se face pe proprie răspundere, în deplină cunoştinţă
a capacității de a participa la eveniment, a stării de sănătate fizică şi mentală.
3.5.2.Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere, persoana care completează formularul
declară pe propria răspundere și își asumă faptul că datele completate sunt reale.
3.5.3. În cazul în care formularul de înscriere este completat de o altă persoană decât participantul la
eveniment, persoana care completează și trimite formularul de înscriere își asumă responsabilitatea
caracterul real al datelor completate și își asumă deplina responsabilitatea că are acordul
participantului pentru înscrierea lui la eveniment.
3.5.4. Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere și acceptarea Regulamentului ștafetei,
participantul își asumă pe propria răspundere că este clinic sănătos/sănătoasă și că nu suferă de nicio
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afecțiune care să îi interzică să participe la eveniment sau să îi pericliteze starea de sănătate în timpul
desfășurării evenimentului și își asumă întreaga responsabilitate în ceea ce privește participarea la
Ștafetă Alerg pentru o cauză.
3.5.5. Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere și acceptarea Regulamentului persoana
declară că a înțeles pe deplin ce reprezintă participarea la un astfel de eveniment, al cărei traseu implică
pe parcursul acestuia și trafic rutier.
3.5.6. Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere și acceptarea Regulamentului
participantul la eveniment declară pe propria răspundere că este într-o formă corespunzătoare pentru
a participa la un eveniment de anduranţă (mai ales atunci când sunt alergate mai multe segmente),
astfel încât organizatorii, precum şi oricine are legătură cu aceştia (sponsori, parteneri, angajaţi,
autorităţi, oficiali, voluntari etc.) sunt exonerați de orice răspundere în legătură cu orice pretenţii ale
participanților și sau a succesorilor, de orice natură, pentru eventuale accidentări, boală, deces sau orice
alte probleme medicale care ar putea apărea pe parcursul desfăşurării evenimentului.
3.5.7. Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere și acceptarea Regulamentului
participantul la eveniment declară pe propria răspundere, că în situaţia în care ar surveni pe parcursul
evenimentului evenimente ca cele descrise mai înainte, va suporta toate cheltuielile ocazionate de
transportul către o unitate medicală specializată şi declară că renunţă la orice pretenţie în legătură cu
un astfel de transport şi/sau tratament de urgenţă, întârzieri ori deficienţe în legătură cu acesta.
3.5.8. Dacă formularul de înscriere este completat și transmis de o altă persoană decât participantul la
eveniment, prin completarea și trimiterea formularului se consideră că participantul la eveniment și-a
dat acordul pentru înscriere și că a acceptat că îndeplinește toate condițiile de participare prevăzute în
prezenta secțiune și prezentul Regulament.
3.5.9.Fiecare participant este responsabil pentru propria securitate şi siguranţă. Organizatorii,
colaboratorii, partenerii, sponsorii și voluntarii care participă la organizarea evenimentului nu sunt
responsabili pentru niciiun fel de rănire, deces sau pagube care pot surveni în timpul sau ca urmare a
desfăşurării evenimentului.
3.5.10. Participanţii au obligaţia de a asculta şi de a respecta indicaţiile/instrucţiunile organizatorului.
3.5.11. În ceea ce privește participarea copiilor minori la eveniment, prin completarea și trimiterea
formularului de înscriere părinții sau tutori legali ai copilului minor declară pe propria răspundere că
sunt de acord cu participarea copilului minor la eveniment.
3.5.12. Părinții sau tutorii legali ai copilului minor înscris la eveniment declară pe propria răspundere
că au fost informați cu privire la riscurile ce le implică participarea copilului minor la eveniment și că
își asumă întreaga responsabilitate în cazul producerii unui accident survenit în timpul evenimentului.
Organizatorii, precum şi oricine are legătură cu aceştia (sponsori, parteneri, angajaţi, autorităţi, oficiali,
voluntari etc) sunt exonerați de orice răspundere în legătură cu orice pretenţii ale
participanților,tutorilor legali ai acestora și/sau a succesorilor acestora, de orice natură, pentru
eventuale accidentări, boală, deces sau orice alte probleme medicale care ar putea apărea pe parcursul
desfăşurării evenimentului.
3.5.13. Părinții sau tutorii legali ai copilului minor înscris în competiție declară pe propria răspundere
că datele completate în formularul de înscriere sunt reale, că minorul pe care îl reprezintă este apt din
punct de vedere medical pentru a participa la ștafeta la care a fost înscris, că minorul pe care îl
reprezintă are pregătirea fizică, psihică şi tehnică corespunzătoare pentru a participa la ștafeta la care
a fost înscris; că a luat la cunoștință de implicaţiile juridice ale participării minorului pe care îl
reprezintă la eveniment şi își asumă întreaga răspundere, în cazul în care copilul meu/minorul pe care
îl reprezint este implicat într-un accident;
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3.6.Validarea înscrierii
Validarea participării la eveniment se va face după verificarea înscrierii de către organizator.
Participanții validați va fi cuprinși într-un tabel nominal cu numele acestora, tabel ce va fi afișat pe
site-ul www.bunulsamariteanbeius.ro în data de 01 noiembrie 2019, ora 14:00. Persoanele care nu se
vor găsi înscriși în acest tabel datorită necompletării formularului de înscriere conform acestui
regulament nu va putea alerga în ștafeta iar organizatorul nu își va asuma nici un fel de răspundere
fața de aceștia . Dacă vreun participant știe ca a completat formularul pentru participare la eveniment
dar nu se regăsește în lista va putea lua legătura cu organizatorul pentru lămurire prin reprezentantul
acestuia la nr.tel.: 0720 64 22 38 – Nikolina Ciorna.
Participanții care aleg punctele intermediare de plecare/start, se vor prezenta la acestea cu aprox. 20
min. înainte de ora la care se preconizează că ştafeta va ajunge, pentru încălzire, instruire și atestare a
calității de participant.
3.7. Echipament şi condiţii.
Participanţii la eveniment vor purta echipament sportiv de alergare corespunzător condițiilor
meteorologice de la ora de desfăşurare a evenimentului (inclusiv încălţăminte adecvată). În ceea ce
privește coloristica echipamentului, organizatorii recomandă ca echipamentul să fie în culori vii,
vizibile de către participanţii la eveniment, precum şi de către participanţii în trafic.
Străzile pe care se va desfăşura evenimentul nu vor fi închise în totalitate accesului auto, prin urmare,
participanţii vor respecta indicaţiile organizatorilor cu privire la traseul, respectiv
segmentul/segmentele pe care se va alerga, precum şi indicaţiile echipajelor de poliţie aflate la faţa
locului.
Participanţii vor menţine o distanţă de siguranţă faţă de ceilalţi participanţi la acest eveniment şi vor
avea grijă să nu îi incomodeze pe ceilalţi în timpul alergării. Acest eveniment NU este un concurs,
scopul ştafetei fiind prezentat la punctu 1 al prezentului regulament.
Participanţii vor respecta traseul, vor alerga cât mai aproape de marginea dreaptă a drumului
(traseului), nu vor depăşi axul drumului, nu vor alerga pe contrasens şi îi vor evita ceilalţi participanţi
din trafic pe lângă care vor trece pentru a nu se accidenta.
Părinţii/tutorii legali/profesori de sport care îi însoţesc la eveniment pe minorii sub 14 ani, sunt
responsabili pentru comportamentul acestora în timpul alergării şi vor avea grijă ca aceştia să
respecte întru totul regulamentul.
Participanţii la eveniment sunt responsabili pentru propria lor siguranţă în timpul desfăşurării
evenimentului (alergării).
Participanții sunt încurajați să îşi aducă apă cu ei pentru hidratare. Organizatorii vor pune la
dispoziție participanților precum și oaspeților apa, suc, fursecuri și sărățele la finalul ștafetei, în
incinta liceului.
3.8. Start şi limite de timp
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Întrucât acest eveniment NU este un concurs de alergare, ci o acțiune caritabilă, există limite de timp
mai mult sau mai puțin orientative, pentru parcurgerea întregului traseu sau a unui segment de
alergare sau mai multor segmente de alergare. Organizatorii totuși vor încerca să respecte acești timpi
prestabilite.
Startul se va da la ora 09:00, locul principal de start fiind Grădina Botanică -Timișoara. Participanţii
vor lua în calcul faptul că timpul mediu de parcurgere al unui kilometru prin alergare este de 5 min.
la care se vor adăuga încă 5 min. necesare pentru predarea ștafetei între alergători.
Estimativ, întregul eveniment se va desfășura începând de sâmbătă, 02 noiembrie 2019, ora 9,00 și
până în 03 noiembrie 2019, ora 14:30 când ștafeta va ajunge în fața Colegiului Național ”Samuil
Vulcan”.
4. ÎNMÂNAREA DIPLOMELOR
4.1. Diplome și cuvânt de recunoaștere către participanți
Participanții vor primi diplome de participare iar donatorii diplome de recunoaștere în funcție de
contribuția făcuta. Diplomele vor fi pe suport de hârtie sau electronice după caz.
Festivitatea oficială de încheiere a ștafetei și înmânarea diplomelor va avea loc în ziua evenimentului
începând cu ora 14:45 la locul de sosire, în incinta Colegiul Național ”Samuil Vulcan”.
5. CONDIŢII ADMINISTRATIVE
5.1. Condiţii administrative (pe timpul ştafetei)
Organizatorul se ocupa de implementarea evenimentului şi pune la dispoziție voluntarii necesari
bunei desfășurări a evenimentului.
Pe durata desfăşurării evenimentului, participanţii nu pot părăsi traseul/segmentul/segmentele de
alergare şi nici nu îl/le pot schimba, prin scurtare sau alegerea de trasee alternative, trebuind să
respecte traseul. Participanţii care renunţă la alergare sunt rugați să anunțe un reprezentant al
organizatorului și se va deplasa pe cont propriu fie către punctul principal de plecare/sosire, fie către
domiciliul personal.
În cazul improbabil al producerii unei accidentări sau apariției unor probleme de sănătate
organizatorii ștafetei se vor asigura că serviciul 112 va fi anunțat imediat.
5.2. Condiţii administrative (generale)
Organizatorii se obligă, de asemenea, să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecţia
datelor cu caracter personal.
Ca atare, Organizatorii se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale
participanţilor la prezentul Eveniment şi să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial, al
declaraţiei participanţilor pe propria răspundere şi legislaţiei în vigoare.
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Participanţilor le este interzisă aruncarea oricăror resturi, gunoaie în zona de desfăşurare a
evenimentului. Aceştia vor putea folosi fie coşurile de gunoi amplasate în zona de start/sosire, pe
traseu sau sacii menajeri puşi la dispoziție de către organizatori. Organizatorii vor asigura la
terminarea evenimentului eliminarea deşeurilor şi depunerea acestora în containerele de gunoi.
Este interzisă participarea la eveniment a persoanelor care au asupra lor băuturi alcoolice/droguri sau
care se află sub influenţa acestora, a persoanelor care au asupra lor arme de orice fel, materiale
explozive sau incendiare, substanţe iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant, dispozitive pentru
şocuri electrice ori alte obiecte ce pot fi folosite pentru acţiuni violente sau de tulburare a desfăşurării
normale a derularii evenimentului. Persoanele care vor incalca aceste prevederi vor fi indepartate din
zona evenimentului de către organizatori, chiar cu sprijinul organelor de poliţie, dacă va fi cazul.
Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament până la data începerii
competiţiei cu obligativitatea anunţării modificărilor intervenite pe site şi la locul de desfășurare a
evenimentului.

Anexă 1 FORMULAR DE ÎNSCRIERE (ADULȚI) și DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE
Subsemnatul(a) ________________________________________________, identificat(ă) cu CI seria ________
nr. _____________, născut(ă) la data de _____________________, domiciliat în Localitate ________________
Județ ____________________ Cod Poștal ___________________ Adresa ______________________________

Asociația Bunul Samaritean Beiuș
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__________________________________ cu datele de contact nr.tel.:_________________________________,
Email ________________________________________
declar pe propria răspundere că:
• sunt apt din punct de vedere medical pentru efort fizic;
• voi participa în Ștafeta ”ALERG PENTRU O CAUZĂ”-2019 pe următorul segment(e) (vă rugăm bifați în tabelul
mai jos):
Tabel cu puncte de pornire ale ștafetei pentru fiecare segment de alergare:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Timișoara - Parcul Botanic
Dumbravița - Primărie
Giarmata - intrare (calea ferată)
Drum - dupa traversare autostradă
Pișchia - centru
Drum - dupa intersecția spre Bencec
Fibiș - intrare
Mașloc - centru
Alioș - centru
Drum - dupa fermă
Drum - intersecție Zăbrani
Drum - inainte de Lipova
Lipova - ieșire, spălătorie tir
Drum - lângă cariera, dupa Barațca
Miniș - centru
Cuvin - ieșire
Drum - după Covasânț
Șiria - intersecție spre Arad
Mașca - centru
Pâncota – ieșire

21

Seleuș - intrare

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Drum - intersecție spre Iermata
Drum - intersecție spre Mocrea
Ineu - ieșire/centura
Bogsig - intrare
Bogsig Gară - ieșire
Beliu - intrare
Drum - intersecție spre Vasile Goldiș
Chișlaca - ieșire
Drum - între Craiva și Ucuriș
Ucuriș - ieșire
Drum - intersecție Olcea
Drum - intrare Belfir
Cociuba Mare - intrare
Drum - înainte de Petid
Drum - intersecție spre Ursad
Drum - după Șoimi, la carieră
Borz - ieșire
Drum - la piatra Petranilor
Pocola - ieșire
Beiuș intrare dinspre Oradea – parcare
benzinaria Desira

Particip [ ] Individual [ ] din partea unui Club sportiv (nume) _____________________________________

 Am citit prevederile regulamentului, prezentat pe site-ul www.bunulsamariteanbeius.ro.
 am luat la cunoștința principalele reguli referitoare la alergare extrase din regulamentul evenimentului așa
cum acestea sunt prezentate mai jos și sunt de acord cu condițiile de alergare impuse prin acestea:
1. Acest eveniment NU este un concurs, scopul ștafetei fiind unul caritabil, anume de a strânge fonduri
pentru burse de merit și sociale pentru elevii din C.N. ”Samuil Vulcan”.
2. Evenimentul va cuprinde mai multe segmente de alergare de căte 5 km. fiecare, ultimul fiind de doar 2
km., începând de la benzinăria ”Desira” (dinspre Oradea) și până la finalul ștafetei- în față la C.N. ”Samuil
Vulcan”. Participanții se vor prezenta la startul segmentului ales cu 20 min. înainte de ora la care se
preconizează că ștafeta va ajunge la acest punct, pentru validare a participării (verificarea semnării
declarației pe proprie răspundere), încălzire și instruire. Orele de plecare pentru fiecare segment sunt
anunțate în regulamentul evenimentului de pe pagina web www.bunulsamariteanbeius.ro.
3. Participanții vor alerga în grup compact, vor respecta indicațiile organizatorilor cu privire la traseu, vor
menține o distanţă de siguranţă faţă de ceilalţi participanţi şi vor avea grijă să nu îi incomodeze pe ceilalți
în timpul alergării, vor alerga cât mai aproape de marginea dreaptă a drumului, nu vor depăși axa drumului,
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nu vor alerga pe contrasens şi vor evita ceilalți participanți din trafic pe lângă care vor trece pentru a nu se
accidenta.
• renunţ la orice pretenții de natură patrimonială sau morală, pentru daune cauzate cu ocazia evenimentului,
faţă de Asociația Bunul Samaritean Beiuș, membrii săi, voluntarii participanți la organizare precum şi faţă de
autorităţile care contribuie la realizarea evenimentului, în afară de cazul în care aceste daune sunt cauzate din
culpa gravă sau cu intenție de aceste persoane sau autorități.
 nu am nicio pretenție față de organizatori în a folosi imaginile foto şi video realizate în timpul evenimentului
în care sunt surprins, cu angajamentul ferm al organizatorilor că nu vor folosi aceste imagini în alte scopuri
decât pentru promovarea acestui eveniment sau a altora ulterioare, la elaborarea afișelor și pentru alte
materiale informative dedicate activităților de alergare.
 Sunt de acord că datele mele cu caracter personal să fie prelucrate de Asociația Bunul Samaritean Beiuș cu
scop de promovare a programelor acesteia.
Acordul de comunicare
Asociația Bunul Samaritean Beiuș ar vrea să folosească informațiile pe care ni le furnizați în acest formular pentru
a vă contacta și cu privire la activitatea noastră (incluzând noutăți cu privire la programele noastre, povești ale
beneficiarilor, invitații la evenimentele și inițiativele noastre).
Vă rugăm să ne precizați prin ce metode sunteți de acord să vă contactăm.
[ ] Email

[ ] Poștă

[ ] Telefon

Vă puteți schimba oricând opțiunile cu privire la modul în care putem păstra legătura, accesând link-urile de la
finalul fiecărui email pe care îl primiți din partea noastră sau printr-o notificare la adresa de email
info@goodsamaritan.ro. Informațiile dvs. vor fi tratate cu respect și confidențialitate.
Data,

Semnătura,

_____________________

__________________

Acest formular completat lizibil si semnat trebuie predat personal organizatorilor ștafetei sau trimis pe email:
info@goodsamaritan.ro până în 31 oct.2019, ora 12:00. Persoana de contact: Nikolina Ciorna, tel.:0720642238.
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Anexă 2

FORMULAR DE ÎNSCRIERE (MINORI) și DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

Subsemnatul(a) ________________________________________________, identificat(ă) cu CI seria ______
nr. ___________, născut(ă) la data de ________________________, cu numărul de telefon pentru contact
_____________________________, Email _______________________________________

părinte /tutore

legal al minorului ______________________________________________________________ (în continuare
“Minorul”) născut la data de ________________ Vârsta _____________elev în școala ____________________
_____________________________Adresa _______________________________________________________
Localitate __________________________ Județ ____________________ Cod Poștal ____________________
declar pe propria răspundere că:
• minorul este apt din punct de vedere medical pentru efort fizic
• sunt de acord cu participarea Minorului la evenimentul Ștafeta ”ALERG PENTRU O CAUZĂ” pe următorul
segment(e) (vă rugăm bifați în tabelul mai jos):
Tabel cu puncte de pornire ale ștafetei pentru fiecare segment de alergare:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Timișoara - Parcul Botanic
Dumbravița - Primărie
Giarmata - intrare (calea ferată)
Drum - dupa traversare autostradă
Pișchia - centru
Drum - dupa intersecția spre Bencec
Fibiș - intrare
Mașloc - centru
Alioș - centru
Drum - dupa fermă
Drum - intersecție Zăbrani
Drum - inainte de Lipova
Lipova - ieșire, spălătorie tir
Drum - lângă cariera, dupa Barațca
Miniș - centru
Cuvin - ieșire
Drum - după Covasânț
Șiria - intersecție spre Arad
Mașca - centru
Pâncota – ieșire

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Drum - intersecție spre Iermata
Drum - intersecție spre Mocrea
Ineu - ieșire/centura
Bogsig - intrare
Bogsig Gară - ieșire
Beliu - intrare
Drum - intersecție spre Vasile Goldiș
Chișlaca - ieșire
Drum - între Craiva și Ucuriș
Ucuriș - ieșire
Drum - intersecție Olcea
Drum - intrare Belfir
Cociuba Mare - intrare
Drum - înainte de Petid
Drum - intersecție spre Ursad
Drum - după Șoimi, la carieră
Borz - ieșire
Drum - la piatra Petranilor
Pocola - ieșire
Beiuș intrare dinspre Oradea – parcare
benzinaria Desira

21 Seleuș - intrare
Copilul meu va participa [ ] Individual [ ] organizat prin profesorul de sport (nume) _________________________

____________________ din Școală____________________________________________________________
[ ] din partea unui Club sportiv (nume) __________________________________________________________

 am luat la cunoștința principalele reguli referitoare la alergare extrase din regulamentul evenimentului așa
cum acestea sunt prezentate mai jos și sunt de acord cu condițiile de alergare impuse prin acestea:
4. Acest eveniment NU este un concurs, scopul ștafetei fiind unul caritabil, anume de a strânge fonduri
pentru burse de merit și sociale pentru elevii din C.N. ”Samuil Vulcan”.
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5. Evenimentul va cuprinde mai multe segmente de alergare de căte 5 km. fiecare, ultimul fiind de doar 2
km., începând de la benzinăria ”Desira” (dinspre Oradea) și până la finalul ștafetei- în față la C.N. ”Samuil
Vulcan”. Participanții se vor prezenta la startul segmentului ales cu 20 min. înainte de ora la care se
preconizează că ștafeta va ajunge la acest punct, pentru validare a participării (verificarea semnării declarației
pe proprie răspundere), încălzire și instruire. Orele de plecare pentru fiecare segment sunt anunțate în
regulamentul evenimentului de pe pagina web www.bunulsamariteanbeius.ro.
6. Participanții vor alerga în grup compact, vor respecta indicațiile organizatorilor cu privire la traseu, vor
menține o distanţă de siguranţă faţă de ceilalţi participanţi şi vor avea grijă să nu îi incomodeze pe ceilalți în
timpul alergării, vor alerga cât mai aproape de marginea dreaptă a drumului, nu vor depăși axa drumului, nu
vor alerga pe contrasens şi vor evita ceilalți participanți din trafic pe lângă care vor trece pentru a nu se
accidenta.
 mă angajez să îl informez pe minor cu privire la prevederile regulamentului, prezentat pe site-ul
www.bunulsamariteanbeius.ro.
 mă angajez să aduc Minorul la punctul de plecare și să organizez preluarea acestuia la sfârșitul participării lui,
astfel ca acesta să ajungă în siguranță la domiciliul său.
• renunţ, în numele meu şi al Minorului, la orice pretenții de natură patrimonială sau morală, pentru daune
cauzate cu ocazia evenimentului, faţă de Asociația Bunul Samaritean Beiuș, membrii săi, voluntarii participanți
la organizare precum şi faţă de autorităţile care contribuie la realizarea evenimentului, în afară de cazul în care
aceste daune sunt cauzate din culpa gravă sau cu intenție de aceste persoane sau autorități.
 nu am nicio pretenție față de organizatori în a folosi imaginile foto şi video realizate în timpul evenimentului
în care este surprins copilul meu minor, cu angajamentul ferm al organizatorilor că nu vor folosi aceste imagini
în alte scopuri decât pentru promovarea acestui eveniment sau a altora ulterioare, la elaborarea afișelor și
pentru alte materiale informative dedicate activităților de alergare.
 Sunt de acord că datele mele cu caracter personal să fie prelucrate de Asociația Bunul Samaritean Beiuș cu
scop de promovare a programelor acesteia.
Acordul de comunicare
Asociația Bunul Samaritean Beiuș ar vrea să folosească informațiile pe care ni le furnizați în acest formular pentru
a vă contacta și cu privire la activitatea noastră (incluzând noutăți cu privire la programele noastre, povești ale
beneficiarilor, invitații la evenimentele și inițiativele noastre).
Vă rugăm să ne precizați prin ce metode sunteți de acord să vă contactăm.
[ ] Email
[ ] Poștă
[ ] Telefon
Vă puteți schimba oricând opțiunile cu privire la modul în care putem păstra legătura, accesând link-urile de la
finalul fiecărui email pe care îl primiți din partea noastră sau printr-o notificare la adresa de email
info@goodsamaritan.ro. Informațiile dvs. vor fi tratate cu respect și confidențialitate.
Data,

Semnătura,

_____________________

__________________

Acest formular completat lizibil si semnat trebuie predat organizatorilor ștafetei sau după caz profesorului de sport
coordinator (dacă minorul participa în grup organizat) sau scanat și trimis pe email: info@goodsamaritan.ro până în 31
oct.2019, ora 12:00. Pentru orice întrebări sunați la nr.tel.: 0720 642 238-Nikolina Ciorna.
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Anexă 3 DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE(FUNDRAISERI MINORI)
Subsemnatul(a) ________________________________________________, identificat(ă) cu CI seria ______
nr. ___________, născut(ă) la data de ________________________, cu numărul de telefon pentru contact
_____________________________, Email _______________________________________ părinte /tutore
legal al minorului ______________________________________________________________ (în continuare
“Minorul”) născut la data de ________________ Vârsta _____________elev în școala ____________________
_____________________________Adresa _______________________________________________________
Localitate __________________________ Județ ____________________ Cod Poștal ____________________
declar pe propria răspundere că:
• minorul este apt din punct de vedere medical pentru efort fizic
• sunt de acord cu participarea Minorului la evenimentul Ștafeta ”ALERG PENTRU O CAUZĂ” pe următorul
segment(e) (vă rugăm bifați în tabelul mai jos) în calitate de alergător-fundraiser (atrăgător de fonduri):
Tabel cu puncte de pornire ale ștafetei pentru fiecare segment de alergare:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Timișoara - Parcul Botanic
Dumbravița - Primărie
Giarmata - intrare (calea ferată)
Drum - dupa traversare autostradă
Pișchia - centru
Drum - dupa intersecția spre Bencec
Fibiș - intrare
Mașloc - centru
Alioș - centru
Drum - dupa fermă
Drum - intersecție Zăbrani
Drum - inainte de Lipova
Lipova - ieșire, spălătorie tir
Drum - lângă cariera, dupa Barațca
Miniș - centru
Cuvin - ieșire
Drum - după Covasânț
Șiria - intersecție spre Arad
Mașca - centru
Pâncota – ieșire

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Drum - intersecție spre Iermata
Drum - intersecție spre Mocrea
Ineu - ieșire/centura
Bogsig - intrare
Bogsig Gară - ieșire
Beliu - intrare
Drum - intersecție spre Vasile Goldiș
Chișlaca - ieșire
Drum - între Craiva și Ucuriș
Ucuriș - ieșire
Drum - intersecție Olcea
Drum - intrare Belfir
Cociuba Mare - intrare
Drum - înainte de Petid
Drum - intersecție spre Ursad
Drum - după Șoimi, la carieră
Borz - ieșire
Drum - la piatra Petranilor
Pocola - ieșire
Beiuș intrare dinspre Oradea – parcare
benzinaria Desira

21 Seleuș - intrare
Copilul meu va participa [ ] Individual [ ] organizat prin profesorul de sport (nume) _________________________

____________________ din Școală____________________________________________________________
[ ] din partea unui Club sportiv (nume) __________________________________________________________

 am luat la cunoștința principalele reguli referitoare la alergare extrase din regulamentul evenimentului așa
cum acestea sunt prezentate mai jos și sunt de acord cu condițiile de alergare impuse prin acestea:
7. Acest eveniment NU este un concurs, scopul ștafetei fiind unul caritabil, anume de a strânge fonduri
pentru burse de merit și sociale pentru elevii din C.N. ”Samuil Vulcan”.
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8. Evenimentul va cuprinde mai multe segmente de alergare de căte 5 km. fiecare, ultimul fiind de doar 2
km., începând de la benzinăria ”Desira” (dinspre Oradea) și până la finalul ștafetei- în față la C.N. ”Samuil
Vulcan”. Participanții se vor prezenta la startul segmentului ales cu 20 min. înainte de ora la care se
preconizează că ștafeta va ajunge la acest punct, pentru validare a participării (verificarea semnării declarației
pe proprie răspundere), încălzire și instruire. Orele de plecare pentru fiecare segment sunt anunțate în
regulamentul evenimentului de pe pagina web www.bunulsamariteanbeius.ro.
9. Participanții vor alerga în grup compact, vor respecta indicațiile organizatorilor cu privire la traseu, vor
menține o distanţă de siguranţă faţă de ceilalţi participanţi şi vor avea grijă să nu îi incomodeze pe ceilalți în
timpul alergării, vor alerga cât mai aproape de marginea dreaptă a drumului, nu vor depăși axa drumului, nu
vor alerga pe contrasens şi vor evita ceilalți participanți din trafic pe lângă care vor trece pentru a nu se
accidenta.
 mă angajez să îl informez pe minor cu privire la prevederile regulamentului, prezentat pe site-ul
www.bunulsamariteanbeius.ro.
 mă angajez să aduc Minorul la punctul de plecare și să organizez preluarea acestuia la sfârșitul participării lui,
astfel ca acesta să ajungă în siguranță la domiciliul său.
• renunţ, în numele meu şi al Minorului, la orice pretenții de natură patrimonială sau morală, pentru daune
cauzate cu ocazia evenimentului, faţă de Asociația Bunul Samaritean Beiuș, membrii săi, voluntarii participanți
la organizare precum şi faţă de autorităţile care contribuie la realizarea evenimentului, în afară de cazul în care
aceste daune sunt cauzate din culpa gravă sau cu intenție de aceste persoane sau autorități.
 nu am nicio pretenție față de organizatori în a folosi imaginile foto şi video realizate în timpul evenimentului
în care este surprins copilul meu minor, cu angajamentul ferm al organizatorilor că nu vor folosi aceste imagini
în alte scopuri decât pentru promovarea acestui eveniment sau a altora ulterioare, la elaborarea afișelor și
pentru alte materiale informative dedicate activităților de alergare.
 Sunt de acord că datele mele cu caracter personal să fie prelucrate de Asociația Bunul Samaritean Beiuș cu
scop de promovare a programelor acesteia.
Acordul de comunicare
Asociația Bunul Samaritean Beiuș ar vrea să folosească informațiile pe care ni le furnizați în acest formular pentru
a vă contacta și cu privire la activitatea noastră (incluzând noutăți cu privire la programele noastre, povești ale
beneficiarilor, invitații la evenimentele și inițiativele noastre).
Vă rugăm să ne precizați prin ce metode sunteți de acord să vă contactăm.
[ ] Email
[ ] Poștă
[ ] Telefon
Vă puteți schimba oricând opțiunile cu privire la modul în care putem păstra legătura, accesând link-urile de la
finalul fiecărui email pe care îl primiți din partea noastră sau printr-o notificare la adresa de email
info@goodsamaritan.ro. Informațiile dvs. vor fi tratate cu respect și confidențialitate.
Data,

Semnătura,

_____________________

__________________

Acest formular completat lizibil si semnat trebuie predat organizatorilor ștafetei sau după caz profesorului de sport
coordinator (dacă minorul participa în grup organizat) sau scanat și trimis pe email: info@goodsamaritan.ro până în 31
oct.2019, ora 12:00. Pentru orice întrebări sunați la nr.tel.: 0720 642 238-Nikolina Ciorna.
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DECLARAȚIE

Anexă 4

Subsemnatul(a) ________________________________________________,
identificat(ă) cu CI seria ___
nr. ___________, născut(ă) la data de ________________________, cu numărul de telefon pentru contact
_____________________________, profesor de sport, declar pe propria răspundere că mă angajez să
supraveghez toți elevii minori menționați in tabelul mai jos și să mă asigur că aceștia nu se vor abate de la
traseul stabilit de organizatori și nu vor ieși din limitele spațiului de alergat.
Lista elevilor alergători pentru care îmi asum cele descrise mai sus conform cu Regulamentul Ștafetei:
Nr.
crt.

Prenume minor

Data,

Nume de familie minor

Data de naștere

Semnătura,

_____________________

__________________
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