
REGULAMENT CROSUL COPIILOR 2022 

INFORMAȚII GENERALE 

Crosul Copiilor  este o competiție outdoor cu caracter urban. Traseul se desfășoară pe aleile din Parcul 

Central Baia Mare. Competiția este organizată de Asociația Club Sportiv Maramureș Runners în 

parteneriat cu Asociația Rotary Club Baia Mare. Organizatorii  sunt  organizații non profit, non 

guvernamentale, fără scop lucrativ sau comercial și fără angajați. 

Concursul Crosul Copiilor este o manifestare sportivă adresată copiilor a cărei organizare și desfășurare 

este posibilă datorită exclusiv contribuțiilor sponsorilor și partenerilor de organizare. 

Prin completarea formularului pus la dispoziție de către Organizator, prin participarea la Eveniment și la 

oricare dintre cursele asociate vă exprimați acordul explicit și necondiționat de a respecta termenii 

prezentului Regulament și orice instrucțiuni/recomandări ale Organizatorului și ale Oficialilor 

Evenimentului. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament paână în prima zi a 

Evenimentului, cu condiția informării participanților pe site-ul Evenimentului.  

CONDIȚII DE PARTICIPARE 

Concursul este deschis copiilor cu varsta intre 6 – 14 ani și care sunt apți din punct de vedere medical să 

susțină acest tip de efort, pe baza declarației pe propria răspundere semnată de către părinte/tutore la 

validarea înscrierii. 

La această cursă copiii se pot inscrie DOAR acordul părinților sau reprezentanților legali. 

Pentru a participa la  Crosul Copiilor și pentru a primi kitul de concurs fiecare concurent trebuie să 

indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: 

1) să aibă cel puțin 6 ani și cel mult 14 ani împliniți in ziua cursei  

3) să se prezinte împreună cu un părinte/tutore pentru verificare;  

Sunt necesare următoarele documente: 

– certificatului de naștere (copie) – Toate documentele personale, certificate de naștere, acte de 

identitate nu vor fi păstrate de organizatori, ci doar prezentate acestora și apoi returnate posesorilor. 

– declaraţie pe proprie răspundere pentru minorii care aleargă, semnată de către părinți/tutore legal 

4) părintele/tutorele legal să  își asume responsabilitatea pentru orice fel de accident sau pagubă 

suferite în timpul competiției – Organizatorul își decline orice responsabilitate, pentru astfel de situații în 

conformitate cu prevederile prezentului Regulament; 

5) părintele/tutorele să își asume responsabilitatea că minorul are capacitatea fizică și că are aviz 

medical pentru a participa la cursa la care s-a înscris. Organizatorul își declină orice responsabilitate cu 

privire la orice problemă medicală aparută în timpul sau ulterior Evenimentului; 

6) Să se prezinte declarația pe prorie răsupundere a părintelui/tutorelui pentru minorul înscris in 

concurs 

6) NU este permisă ridicarea/înscrierea participantului de către vecini sau rude mai mari de gradul 1. 



Participarea la Crosul Copiilor este strict personală. Este interzisa schimbarea, vanzarea, transferul sau 

oferirea pentru schimb a inscrierii la Eveniment. De asemenea, nu este permisă purtarea numarului de 

concurs de către o altă persoană decât concurentul căruia i-a fost alocat. Orice încălcare a acestei 

condiții va fi sancționată cu descalificarea alergătorului iar Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude 

persoana în cauză de la participarea la evenimente ulterioare. 

Părintele/tutorele concurentului 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. Dacă dintr-un motiv întemeiat doriți să anulați 

participarea la cursă, vă rugăm să anunțați acest lucru la info@maramures.run 

MODALITATI DE INSCRIERE  

Înscrierea la cursele din cadrul Evenimentului  este GRATUITĂ și se face online, prin completarea 

formularului pus la dispozitie de catre Organizator pe site-ul www.maramures.run  pana la data de  3 

2021.  

In ziua competiției se fac înscrieri doar în limita locurilor rămase disponibile 

Are dreptul de a intra în posesia unui premiu orice participant la CURSA COPIILOR care îndeplineşte 

simultan condiţiile de mai jos:  

• S-a înscris și a participat la Cursa Copiilor de pe data de 4 iunie 2022, eveniment desfășurat în 

Parcul Central Baia Mare;  

• Pe parcursul Cursei Copiilor a avut o atitudine de respect față de ceilalți copii participanți, a 

facut un gest de fair-play (a ajutat un coleg care în mod involuntar a căzut sau s-a împiedicat) și care a 

fost validat de către observatorii de pe traseu; 

• Pe parcursul cursei a purtat la vedere numărul de concurs primit la momentul ridicării kitului. 

(Participanții care fac schimb de numere de concurs vor fi descalificați); 

• Pe parcursul cursei nu a fost însoțit de vreun adult, rudă sau nu. 

• Confirmă că a citit  sau i-a fost citit de către părinte/tutore şi a înţeles prezentul regulament 

oficial şi că este de acord în totalitate cu termenii şi condiţiile precizate de acesta;  

• Prin înscrierea la Cursa Copiilor, participantii și părinții/tutorii acestora confirmă cunoaşterea 

prevederilor Regulamentului şi îşi exprimă acordul în privinţa clauzelor acestuia, participarea la acest 

eveniment implicând obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament 

PREMII 

• Câștigătorii vor fi desemnați/nominalizați și validați de către coordonatorii/voluntarii care se vor 

afla în zona de start-finish și pe parcursul traseului, după criterii corecte de cronometrare . 

• Organizatorul  își rezervă dreptul de a nu folosi un soft de cronometrare, cursa nefiind una 

competitivă, dorind să punem accent pe activitatea propriu-zisă și promovând manifestarea activităților 

sportive în natură. 

http://www.maramures.run/


• Se vor acorda premii locurilor III, II și I, feminin și masculin de la fiecare categorie de vârstă 

menționată mai jos: 

Categorii de vârstă: 

Fete: 6-7 ani, 8-10 ani, 11-12 ani, 13 – 14 ani 

Băieți: 6-7 ani, 8-10 ani, 11-12 ani, 13 – 14 ani 

Acordarea premiilor: 

• Premiile nu se acordă în cazurile în care gestul fair-play este rezultatul unei fraude (copilul care a 

căzut a facut-o în mod voluntar). În cazul unei fraude aceștia vor fi descalificați.  

• Premiile NU sunt în bani, ci în produse sportive, promoționale și pot avea logo-ul concursului sau 

logo-ul sponsorilor imprimat. 

• Premiile vor fi înmânate pe scenă, după terminarea curselor.  

• Premiile vor fi acordate DOAR celor care sunt prezenți la scenă, în timpul premierii și care se 

prezintă la Organizator în maxim 30 de minute din momentul în care premierea a început. 

• Premiile nu se cumulează și nici nu se reportează către participantul de pe un loc anterior și nici 

nu se transferă către participantul de pe locul IV, V, etc. în cazul în care vreunul dintre câștigători (locul I, 

II sau III) nu este prezent pentru a și-l revendica. 

• Premiul nu se trimite prin poștă sau curier către câștigători sub nicio formă și sub niciun motiv și 

nici nu se acordă altor rude, ori altor prieteni în afară de părinte/tutore legal care prezintă dovada 

ACCES ÎN ZONA DESTINATĂ 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.) 

Este interzis accesul oricărui vehicul pe traseu, cu excepția bicicletelor sau vehiculelor organizatorilor și a 

scaunelor cu rotile. Cei care nu se conformează vor suporta sancțiunile prevazute de lege. 

Pentru a participa la Eveniment și a patrunde în zona destinată Evenimentului, participanții recunosc și 

își exprimă consimțământul expres cu privire la faptul că Organizatorul poate solicita, prin intermediul 

personalului de securitate, verificarea corporală a persoanelor și a lucrurilor personale ale acestora. În 

cazul refuzului unor astfel de verificări, persoanei care refuză, nu i se va permite să intre sau să continue 

să mai aibă 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 desfășurării Cursei, orice persoana care: i) nu respectă 

regulile instituite prin prezentul Regulament, ii) are un comportament de natuăa să deranjeze 

participarea normală în cadrul Evenimentului pentru situații cum ar fi, dar nelimitându-se la: folosirea 

oricarui obiect sau comportament care să pună în dificultate și/sau să împiedice circulația și siguranța 

celorlator 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 natură 



care pot contine un mesaj politic, religios sau care poate incita la ură, violență etc; v) promovează 

mesaje și conținut de natură a leza imaginea Evenimentului. 

ASIGURARE IN CAZ DE ACCIDENTE 

Participarea la oricare dintre cursele Evenimentului este facuta exclusiv pe riscul Participantului. 

Organizatorul nu este responsabil de nici un prejudiciu de orice fel suferit de catre Participant ca rezultat 

al participarii la cursa, cu exceptia cazului in care prejudiciul este o consecinta directa a intentiei 

Organizatorului. Aceasta excludere de responsabilitate se aplica de asemenea si in cazul oricaror daune 

posibile pentru cauze cum ar fi dar fara a se limita la accidentari sau deces. In cazul in care asigurarea 

Organizatorului va acoperi si asiguratorul va considera ca trebuie sa plateasca orice suma in vederea 

acoperirii unor prejudicii suferite de catre Participant, responsabilitatea Organizatorului va fi limitata la 

suma achitata de catre societatea de asigurari. Participantul este singurul responsabil de incheierea unei 

asigurari in vederea acoperirii oricaror daune provocate de accidentari, boli sau deces cauzate de 

participarea la Eveniment. Participantul declara ca este constient ca participarea necesita o sanatate 

fizica si mentala foarte buna si declara ca este pregatit corespunzator sa participe la Eveniment, 

efectuand antrenament adecvat pentru aceasta participare. Organizatorul in mod expres si cu precadere 

indica Participantului sa efectueze orice examen medical este necesar care sa ateste ca este apt de a 

participa la Eveniment. Participantul ramane responsabil fata de Organizator pentru orice prejudiciu ar 

provoca unei terte parti, inclusiv unui alt Participant, voluntar etc, ca urmare a oricarui act sau omisiuni 

care este imputabil Participantului. 

DREPTUL LA IMAGINE 

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

special prin fotografii, înregistrări video etc.), în orice mediu existent sau viitor, pentru comunicare 

internațională, în orice scop, inclusiv în scop de publicitate și comercial. Prin urmare, fiecare participant 

acordă în mod explicit Organizatorului, 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 și reprezenta, fără nicio remunerație, de nicio natură, numele, 

vocea, imaginea, și informații referitoare la activitatea sportivă desfășurată în contextul Evenimentului, 

pe o durată care nu poate depăși 20 de ani de la data Evenimentului. 

Participantul autorizează în mod expres Organizatorul să cedeze partenerilor la Eveniment sub-licențe 

pentru folosirea imaginii în scopuri comerciale și publicitare. 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: 

• de a face orice modificări, adăugări sau suprimări pe care le consideră necesare pentru a se 

utiliza imaginea sa, în condițiile definite mai jos 

• 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, în orice utilizare în 

materialele de comunicare în care acestea sunt utilizate. 

Pentru minori, acest consimțământ este dat sub condiția ca drepturile și interesele lor să nu fie lezate de 

către părinții acestora, de către ocrotitorii legali (părinte, tutore etc.) care efectuează înscrierea în 

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



Organizatorului, beneficiarilor săi și persoanelor împuternicite le este interzisă în mod expres folosirea 

numelui unui participant, a vocii sau imaginii în orice format cu caracter pornografic, rasist sau xenofob 

și, mai mult, în general este interzisă orice utilizare care aduce atingere demnității participantului. 

Participanții sunt informați și acceptă necondiționat ca imaginea lor, înregistrată de către reprezentanții 

oficiali ai Organizatorului, poate fi accesibilă pe site-ul Evenimentului și pe platforma de socializare 

Facebook. În ceea ce privește site-ul Evenimentului și platforma de socializare Facebook, participanții 

înțeleg și sunt de acord că orice utilizator de Internet îi poate identifica după nume, prenume și/sau 

numărul de cursă. 

DATELE PERSONALE 

Datele personale colectate 

Asociatia Club Sportiv Maramures Runner si Asociatia Rotary Club Baia Mare (Organizatorul), în calitate 

de Operator, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal: numele și prenumele, sexul, data 

nașterii, naționalitatea, numărul de telefon mobil, țara și orașul de domiciliu, e-mail, cel mai bun timp 

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

tricoului. 

Scopul și modalitatea de prelucrare a datelor 

Datele sunt colectate de către Organizator când vă înregistrați la Crosul Primaverii, prin intermediul 

platformei de înscrieri. Datele personale furnizate de către fiecare participant prin intermediul 

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

este obligatorie în vederea înregistrării participanților la eveniment și organizarea corespunzătoare a 

acestora și sunt necesare în vederea procesării taxelor de participare la curse. Rezultatele personale la 

curse vor fi de asemenea înregistrate, păstrate, prelucrate și publicate în vederea creării clasamentului, 

creării unei arhive și tipăririi personalizate a rezultatelor pe diplome. 

Refuzul de a furniza datele 

Datele solicitate sunt esențiale pentru organizarea evenimentului. Prin urmare, în cazul refuzului 

persoanei vizate de a furniza aceste date, Operatorul va refuza înregistrarea în cursă. Prin înregistrare, 

participantul consimte la înregistrarea, prelucrarea, utilizarea datelor personale în scopurile descrise la 

acest paragraf. 

Dezvăluirea datelor personale 

Organizatorul nu dezvăluie datele dumneavoastră personale niciunei terțe părți, cu excepția situației 

când există o obligație legală în acest sens, la cererea autorităților îndreptățite (de exemplu, echipe de 

prim ajutor, Poliție, Agenția Națională Anti-Doping etc.) sau când apreciem că este necesar în vederea 

investigării, prevenirii sau pentru a acționa împotriva unor situații potențial ilegale, în caz de suspiciuni 

de fraudă sau situații de urgență care implică punerea în pericol a integrității fizice sau a securității 

oricărei persoane. 

Securitatea datelor personale 



Organizatorul a implementat măsuri tehnice și organizatorice rezonabile pentru a asigura datele 

dumneavoastră personale împotriva pierderii accidentale, a accesului, folosirii, distrugerii sau 

dezvăluirilor neautorizate. 

Drepturile dumneavoastră 

Aveți următoarele drepturi în conformitate cu prezentul Regulament și conform Regulamentului General 

privind Protecția Datelor (GDPR): 

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

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

– Dreptul de a rectifica datele pe care le deținem, în cazul în care acestea sunt incorecte sau incomplete; 

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

– Dreptul de a restricționa prelucrarea datelor personale; 

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

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

În cazul în care doriți să reclamați modalitatea de gestionare a datelor dumneavoastră, vă rugăm să 

contactați Organizatorul la adresa de email infor@maramures.run. Vom analiza sesizarea 

dumneavoastră și vom colabora pentru rezolvarea problemei. Este posibil să vă solicităm dovezi ale 

identității. 

Actualizarea datelor 

Puteți revizui, corecta, actualiza sau șterge datele personale printr-o solicitare în acest sens, la datele de 

contact de mai sus. 

Dacă în continuare considerați că datele dumneavoastră nu sunt gestionate corect conform legii, puteți 

contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, unde puteți 

depune o plângere. 

MĂSURI DE SIGURANȚĂ ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI COVID-19 

Toți participanții la cursă trebuie să-și monitorizeze starea de sănătate și să respecte cu strictețe 

măsurile de bază pentru protejarea împotriva covid-19. 

Toți participanții trebuie să respecte recomandarea de a rămâne acasă și de a solicita asistență medicală 

dacă există simptome specifice bolii. 

Sosirea participanților la locația de start se va face individual pe cât posibil 

Participanții trebuie să respecte regulile de igienă reglementate legal pentru stoparea epidemiei de 

covid-19. 

Se vor aplica măsuri de protejarea a sănătății pe tot parcursul evenimentului conform reglementărilor iîn 

vigoare la data Evenimentului. 


