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REGULAMENT
de organizare și desfășurare a competiție sportive
“CROSUL USAMV”
Cap.1 PREAMBUL
1.1 CROSUL USAMV este o competiție sportivă, care susține principiile unui mod de viață sănătos prin mișcare
într-un Campus Universitar.
Prima ediție a CROS-ului USAMV este organizat de către Universitatea de Științe Agronomice și Medicină
Veterinară din București (Organizatorul) în parteneriat cu Clubul Sportiv Municipal București sub egida
Federației Române de Atletism, alături de Campioana Olimpică, Gabriela Szabo.
1.2 DATE GENERALE DESPRE EVENIMENT
Evenimentul este organizat de către USAMV București, prin Centrul de Consiliere si Orientare în Carieră și face
parte din seria de evenimente destinate elevilor si studenților în cadrul manifestării „Agronomiada„.
Regulamentul este disponibil pe siteul www.crosul.usamv.ro precum și la locul de desfășurare al evenimentului.
Cunoașterea Regulamentului este obligatorie, iar prin participarea la acest eveniment, participanții sunt de
acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor Regulamentului, precum și
oricăror legi în vigoare aplicabile.
Cap.2 DESFĂȘURAREA EVENIMENTULUI
2.1 DATA ȘI LOCUL EVENIMENTULUI
Evenimentul se va desfășura sâmbătă, 2 aprilie 2022, în Campusul Agronomie – Herăstrău, din B-dul Mărăști, nr.
59, București, Sector 1.
2.2 PROBELE DE CONCURS
Curse organizate:
•

Curse pentru copii: 1 Km;

•

Curse pentru juniori (elevi) și studenți USAMV: 5 Km - Certificat AIMS/World Athletics;

•

Curse pentru open: 10 km - Certificat AIMS/World Athletics.

2.3 CONDIȚII DE PARTICIPARE
Pentru a participa la cursele de 1 Km, 5 Km, 10 Km din cadrul evenimentului CROSUL USAMV și pentru a primi
kitul de concurs, fiecare alergător trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
1) pentru categoria COPII, conform regulamentului actual, sunt copii fete și băieți, născuți în 2009, 2010,
2011
2) pentru categoria JUNIORI, conform regulamentului actual, sunt persoanele fete și băieți, născuți în
2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003;
3) pentru categoria STUDENȚI, conform regulamentului actual, sunt studenți femei și bărbați din cadrul
USAMV din București;
4) pentru categoria OPEN, conform regulamentului actual, sunt persoane, categoria femei și bărbați, care
doresc să participe la cursa de 10 Km.
5) să prezinte un act de identitate pentru verificare;
6) 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;
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7) să își asume responsabilitatea că au capacitatea fizică și că au un aviz medical pentru a participa la cursa
la care s-au înscris. Organizatorul își declină responsabilitatea cu privire la orice problema medicală
aparută în timpul sau ulterior Evenimentului;
8) Persoanele adulte cu dizabilități pot participa doar în cadrul probelor 10 Km (Cursa OPEN). Sunt luați în
considerare sportivii care se deplasează în fotolii rulante.
9) Se propune ca organizarea și desfășurarea competițiilor sportive pe teritoriul României, în spații închise
sau deschise, să poată fi realizată, doar în intervalul orar 5,00-22,00, cu participarea spectatorilor până
la 50% din capacitatea maximă a spațiului, repartizarea acestora pe întreaga suprafață a arenei,
asigurarea unei distanțe de minimum 2 metri între persoane și purtarea măștii de protecție, în
județele/localitățile în care rata de incidență cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de
locuitori. Se propune ca participarea să fie permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate
împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RTPCR pentru infecția cu virusul SARSCoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru
infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află între sfârșitul
perioadei de izolare și până la a 180-a zi ulterioară confirmării pozitive pentru virusul SARSCoV-2.
10) Se propune ca organizarea și desfășurarea competițiilor sportive pe teritoriul României, în spații
închise sau deschise, să poată fi realizată, doar în intervalul orar 5,00-22,00, cu participarea
spectatorilor până la 30% din capacitatea maximă a spațiului, repartizarea acestora pe întreaga
suprafață a arenei, asigurarea unei distanțe de minimum 2 metri între persoane și purtarea măștii de
protecție, în județele/localitățile în care rata de incidență cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000
de locuitori. Se propune ca participarea să fie permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate
împotriva virusului SARS-CoV2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul
SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru
infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află între sfârșitul
perioadei de izolare și până la a 180-a zi ulterioară confirmării pozitive pentru virusul SARS-CoV-2
11) Elevii sub 18 ani, fete și băieți, pot participa la competiție pe baza certificatului verde care atestă că au
fost vaccinați SARS-CoV-2 sau a adeverinței care atestă trecerea prin boală sau care prezintă rezultatul
negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau
rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi
de 48 de ore.
Participarea la CROSUL USAMV este strict personală. Este interzisă schimbarea, vânzarea, transferul sau oferirea
pentru schimb a înscrierii la Eveniment. De asemenea, nu este permisă purtarea numărului de concurs de către
o altă persoană decât alergătorul căruia i-a fost alocat. Orice încalcare a acestei condiții va fi sancționată cu
descalificarea alergatorului iar organizatorul își rezervă dreptul de a exclude persoana în cauză de la participarea
la evenimente ulterioare.
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.
Numărul maxim de participanți la CROSUL USAMV este de 500 persoane.
2.4 ÎNSCRIEREA LA CONCURS
Înscrierea la cursele din cadrul Evenimentului se poate face:
A. Online (inclusiv persoanele cu dizabilități), prin completarea formularului pus la dispoziție de către
Organizator pe site-ul www.crosul.usamv.ro. Participanții se pot înscrie până pe data de 25 Martie 2022
ora 12:00, pentru a se putea finaliza procesul și validarea până pe data de 30 Martie 2022.
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B. Înscrierea la Centrul de Consiliere si Orientare in Cariera (CCOC) poate fi realizată de către alergătorii
care nu au finalizat înscrierea online. Aceștia se pot înscrie la CCOC, în limita numerelor de concurs
disponibile, cu respectarea următoarelor condiții:
1. Se completează și semnează declarația pe proprie răspundere (Anexa 1 de la Regulament);
2. Se prezinta certificatul verde care atesta că a fost vaccinat SARS-CoV-2 sau adeverința care atestă
trecerea prin boală;
3. Organizatorul verifică documentul de identitate;
4. Se ridică numărul și kitul de concurs;
5. Elevii sub 18 ani care nu sunt vaccinați SARS-CoV-2 sau trecuți prin boală, vor ridica kit-ul de concurs
în dimineața evenimentului cu dovada prezentării rezultatului negativ al unui test RT-PCR pentru
infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test
antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore.
2.5 KITURILE DE CONCURS
1. Pentru ridicarea kiturilor de concurs alergătorii înscriși vor prezenta un document de identitate sau
legitimația de student/elev (organizatorii îl verifică și îl înapoiază imediat posesorului) și certificatul verde care
atesta că a fost vaccinat SARS-CoV-2 sau adeverința care atestă trecerea prin boală. Elevii sub 18 ani care nu
sunt vaccinați SARS-CoV-2 sau trecuți prin boală, vor ridica kit-ul de concurs în dimineața evenimentului cu
dovada prezentării rezultatului negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de
72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai
vechi de 48 de ore. Fiecare alergător primește un număr unic de concurs.
Kitul de participare conține – numărul de concurs, rucsac, tricoul competiției, materiale promoționale.
2.6 GARDEROBĂ, DEPOZITARE OBIECTE PERSONALE
Lângă zona de SOSIRE (la intrarea în Campusul Agronomie – Herăstrău, Bdv. Mărăști 59) va fi instalat un cort în
care alergatorii își pot schimba echipamentul înainte și după cursă. Săculețul pentru haine poate fi depus în
cortul vestiar înainte de start și poate fi ridicat după terminarea cursei, pe baza numărului de concurs. Vor fi
acceptați numai săculeții care au sticker ce corespunde cu numărul de concurs al alergătorului.
Cortul vestiar va fi supravegheat de voluntari, însă nu este recomandat să fie depozitate obiecte de valoare.
2.7 PUNCTE DE HIDRATARE
Conform regulamentului, vor fi amplasate două puncte de hidratare: în zona START și pe traseu în dreptul
căminului A10.
Participanții sunt rugați să arunce sticlele și paharele de plastic în zona apropiată punctului de hidratare pentru
a înlesni procesul de curățenie. Nu sunt permise recipiente de sticlă sau metalice pe parcursul desfășurării
cursei.
Toalete se regăsesc în clădirea de lângă zona de Start. Punctul de Prim Ajutor va fi poziționat pe traseul cursei în
zona de Sosire.
2.8 ACCESUL DESTINAT ÎN ZONA 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.);
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Este interzis accesul oricărui vehicul pe traseu, cu excepția bicicletelor sau vehiculelor organizatorilor și a
fotoliilor cu rotile. Cei care nu se conformează vor suporta sancțiunile prevăzute de lege.
Organizatorul și personalul de securitate poate refuza sau îndepărta, din zona destinată Evenimentului, inclusiv
în timpul desfășurării Cursei, orice persoană care:
a) nu respectă regulile instituite prin prezentul Regulament,
b) folosesc orice modalitate de promovare și marketing a unor mărci, companii, produse, servicii etc, care
nu sunt sponsori/parteneri ai competiției sau pentru care nu există acceptul Organizatorului;
c) promovează în orice formă opinii politice, religioase, sau de orice natură care pot conține un mesaj
politic, religios sau care poate incita la ură, violență etc;
d) promovează mesaje și conținut de natură a leza imaginea Evenimentului.
Cap.3 CERINȚELE OBLIGATORII PRIVIND RESPECTAREA MĂSURILOR DE SIGURANȚĂ CONFORM
HOTĂRÂRE nr. 7 din 03.02.2022 - MĂSURI DE PREVENIRE ȘI CONTROL A INFECȚIILOR PROPUSE A SE APLICĂ PE
DURATA STĂRII DE ALERTĂ







Toți participanții (sportivi, voluntari, oficiali etc.) trebuie să respecte cu strictețe măsurile de bază
pentru protejarea împotriva COVID-19.
Participanții trebuie să respecte regulile de igenă respectiv evitarea schimbului de echipament sportiv,
sticle cu apă și alte articole personale între competitori, evitarea contactului fizic – strângeri de mană,
îmbrățișari la sfârșitul evenimentului.
Pe toata durata evenimentului este obligatorie purtarea măștii de protecție în campusul Agronomie –
Herăstrău, cu excepția alergătorilor în timpul cursei.
Înainte de intrarea la apel se va efectua un triaj al sportivilor, antrenorilor, oficialilor, voluntarilor,
constând în verificarea temperaturii și prezentarea certificatului verde care atesta că a fost vaccinat
SARS-CoV-2 sau adeverința care atestă trecerea prin boală;
Este obligatorie respectarea indicațiilor organizatorilor și arbitrilor în zona marcată pentru start și pe
traseu.
Vor exista diferite zone de încalzire ce se vor comunica de către organizatori, la ședința tehnică.

Cap.4 ASIGURAREA ÎN CAZ DE ACCIDENT
Participarea la oricare dintre cursele Evenimentului este facută exclusiv pe riscul Participantului.
Organizatorul nu este responsabil de nici un prejudiciu de orice fel suferit de catre Participant ca rezultat al
participării la cursă, cu excepția cazului în care prejudiciul este o consecință directă a intenției Organizatorului.
Această excludere de responsabilitate se aplică de asemenea și în cazul oricăror daune posibile pentru cauze
cum ar fi accidentări 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.
Participantul rămane 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.
Cap.5 CLASAMENT
Clasamentul oficial va fi disponibil pe website-ul evenimentului în 48 de ore de la finalizarea curselor, cu
excepția situatiilor menționate în mod expres la reguliile specifice aplicabile unor curse.
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Clasamentul oficial este individual pentru fiecare probă în parte și este alcătuit pe baza timpului înregistrat
pentru fiecare alergator la finish. Certificatul de participare va menționa poziția în clasamentul oficial.
Cronometrajul competitie va fi electronic și sistemul de arbitraj este asigurat de către arbitri calificați de la
Federația Romană de Atletism.
Cap.7 PREMIERE
Festivitatea de premiere din cadrul CROS-ului USAMV, va fi organizată de către USAMV din București în ziua
competiției.
Pentru programul complet vizitați pagina aferenta de pe website-ul Evenimentului:
www.crosul.usamv.ro
Pentru primii 6 clasificați de la fiecare categorie (masculin și feminin), vor fi oferite diplome și premii.
Cap. 8 CONDUITA PARTICIPANTILOR
Pe toata durata Evenimentului Participanții trebuie să aibă o conduită politicoasă și de respect la adresa
Organizatorilor, a celorlalti 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 persoane sau mai mari,
unul lângă celălalt, pentru a nu deveni obstacole pentru alți alergători.
De asemenea, este indicat ca Participanții să nu se oprească brusc pentru a se hidrata sau pentru a își lega
șireturile 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 alergator 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 elemente 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 nici o
circumstanță pentru promovări de natură comercială sau pentru ori alt scop de reclamă, marketing în afara
Evenimentului, fără acordul expres al Organizatorului.
Alergătorii trebuie să treacă prin toate punctele de control amplasate pe traseul cursei la care participă.
Este responsabilitatea alergătorului să poarte numărul de concurs pe tricou pe partea din față. Va fi descalificat
automat orice alergător care nu poartă numărul de concurs pe tricou sau poartă alt număr de concurs în locul
celui primit din partea organizatorului. În ziua competiției nu va fi posibilă schimbarea sau înlocuirea numărului
de concurs (inclusiv în cazul pierderii) și nici schimbarea numerelor de concurs între alergători. Aceste abateri
duc la descalificare.
Cap.9 CONTESTAȚII
Eventualele reclamații legate de clasament sau de participarea la eveniment se pot face în scris în primele 30
min după terminarea cursei și depuse la cortul comisiei de arbitraj din cadrul FRA care se va afla în zona de
SOSIRE.
Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio reclamație.
Contestațiile vor putea fi făcute doar de către participantul la competiție. Pentru minori, contestația va putea fi
făcută doar de către unul dintre părinți, tutorii legali sau profesorul/antrenorul care îi însoțește. Persoanele
cărora li s-au refuzat participarea la eveniment sau au fost descalificate pot face contestație numai cu privire la
acest aspect.
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Organizatorul va putea verifica orice elemente și probe pe care le considera necesare pe parcursul analizei
contestației.
Decizia luată de organizator este finală și se comunică contestatorului la adresa de email indicată in contestație.
Împotriva contestatiei se poate face apel în conformitate cu prevederile World Athletics, în măsura în care
acestea nu contravin prevederilor acestui Regulament.
Cap.10 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 ani de la data
Evenimentului. Participantul autorizează în mod expres Organizatorul să cedeze partenerilor la Eveniment sublicențe pentru folosirea imaginii în scopuri comerciale și publicitare.
Cap.11 DATELE PERSONALE
Datele personale colectate – Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, în
calitate de Operator de date cu caracter personal, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal:
numele și prenumele, sexul, data nașterii, naționalitea, telefon mobil, țara și orașul de domiciliu, e-mail, numele
echipei (dacă este cazul), imaginea foto/video, mărimea tricoului, etc., conform Regulamentului UE 679/2016.
Scopul și modalitatea de prelucrare a datelor – Datele sunt colectate de către USAMV când vă înregistrați, fie
prin intermediul platformei de înscrieri, fie prin intermediul formularului de contact pe site-ul evenimentului, fie
direct la sediul CCOC. Datele personale furnizate de către fiecare participant prin intermediul formularului de
înregistrare vor fi păstrate în format letric și / sau electronic.
Furnizarea datelor cu caracter personal este obligatorie în vederea înregistrarii participanților la competiții și
organizarea corespunzătoare a acestora. Rezultatele personale la curse vor fi de asemenea înregistrate,
păstrate, prelucrate și publicate in vederea creării clasamentului, creării unei arhive și tipăririi personalizate a
rezultatelor pe diplome.
Dezvăluirea datelor personale – USAMV 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, Agenția Natională 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 – USAMV a implementat măsuri tehnice și organizatorice rezonabile pentru a
asigura datele dvs personale împotriva pierderii accidentale, a accesului, folosirii, distrugerii sau dezvăluirilor
neautorizate.
În cazul în care doriți să reclamați modalitatea de gestionare a datelor dvs. cu caracter personal, vă rugăm să
contactați USAMV la adresa de email: post@info.usamv.ro sau în scris la adresa: Blvd. Mărăști nr. 59, sector 1,
București, România. Vom analiza sesizarea dvs. și vom colabora cu dvs. pentru rezolvarea problemei. Este
posibil să vă solicitam dovezi ale identității.
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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ANEXA 1
DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE PARTICIPANT +18 ANI

Subsemnatul/a .............................................................................................................., identificat cu BI/CI seria
............., nr. ..............., născut/ă la ............................................................................, cu domiciliul în
................................................................................................................................., telefon .....................................
și adresa de e-mail ..................................................................,
SAU
SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE TUTORELE UNUI PARTICIPANT MINOR

Subsemnatul/a ..................................................................................................................., identificat cu BI/CI seria
.............,

nr.

...............,

în.........................................

născut/ă

la

...........................................................,

cu

domiciliul

................................................................................................................................,

telefon .................................... și adresa de e-mail ......................................................, în calitate de
părinte/tutore legal al Subsemnatului/ei ......................................................................,
luând la cunoștiință prevederile legale privind falsul în declarații, DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE
următoarele aspecte:









Am luat la cunoștință prevederile regulamentului de participare și desfășurare al CROSULUI USAMV
publicat pe site-ul www.crosul.usamv.ro și mă oblig să le respect;
Sunt apt/ă din punct de vedere al stării de sănătate fizică şi mentală, în deplină cunoştinţă a capacității de a
participa la un efort fizic prelungit și în condiții meteorologice specifice pentru competiții outdoor, nu sufăr
de nicio afecțiune care să îmi interzică să particip la eveniment sau să îmi pericliteze starea de sănătate în
timpul desfășurării evenimentului și îmi asum întreaga responsabilitate în ceea ce privește participarea la
competiția CROSUL USAMV, organizat de către Universitatea de Științe Agronomice și Medicină
Veterinară din București (USAMV) în parteneriat cu Clubul Sportiv Municipal București sub egida
Federației Române de Atletism, alături de Campioana Olimpică, Gabriela Szabo și desfășurat în data de 2
aprilie 2022, începând cu orele 10:00;
Îmi asum pe propria răspundere că sunt într-o formă corespunzătoare pentru a participa la un concurs de
anduranţă, cum este CROSUL USAMV, astfel încât organizatorii, precum şi oricine are legătură cu aceştia
(sponsori, parteneri, angajaţi, voluntari, etc.) sunt exonerați pentru eventuale accidentări, răniri, deces sau
pagube de orice natură care pot apărea în timpul sau ca urmare a participării mele la eveniment;
Am luat la cunoștință recomandările din partea organizatorilor cu privire la echipamentul (vestimentație și
încălțăminte) adecvat folosit în condiții optime pe parcursul competiției;
Îmi asum că NU voi intra în competiție sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe interzise de
către WADA - Agentia Mondiala Antidoping si ANAD - Agentia Naționala Antidoping.
Am obligaţia de a asculta şi de a respecta indicaţiile/instrucţiunile organizatorilor şi observatorilor (arbitrii
delegați din partea CSM București);
7/8
www.usamv.ro / www.crosul.usamv.ro












Sunt de acord ca arbitrii delegați să poată descalifica un participant la eveniment dacă acesta încalcă
regulamentul oficial de participare dar și dacă manifestă un comportament neadecvat față de organizatori
sau față de ceilalți participanți implicați;
Înțeleg și îmi asum în totalitate ca organizatorii să prelucreze și să folosească în scop publicitar sau de
promovare materiale foto/video surprinse în timpul participării la eveniment pentru publicarea în spațiul
virtual sau pentru realizarea diplomelor, afișelor și a altor materiale informative dedicate activităților din
cadrul acestui eveniment.
Sunt de acord ca prelucrarea datelor cu caracter personal (nume, prenume, data nașterii, seria și nr. C.I., domiciliul
și număr de telefon) să fie utilizate exclusiv pentru afișarea clasamentului conform Regulamentul UE 679/2016.
Sunt de acord ca datele ce implică imagini foto și video realizate pe parcursul CROSULUI USAMV să fie utilizate în
spoturi sau materiale publicitare pentru următoarele editii ale evenimentului.
Îmi asum că am intrat în posesia kit-ului de concurs.
Sunt de acord cu dovada prezentării rezultatului negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2
nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul
SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, elevului sub 18 ani, înscris la concurs.
Am citit și am înțeles informațiile de mai sus și declar pe proprie răspundere că sunt de acord cu acestea, semnând
acestă declarație:

DATA

SEMNĂTURA
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