Regulament
„Maratonul Copiilor”

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL
EVENIMENTULUI
Campania ―Maratonul Copiilor‖ se desfășoară în cadrul evenimentului de caritate ―Maratonul
Copiilor‖ (în continuare «Eveniment»), fiind organizată de Instituția Religioasă Misiunea Socială
‖DIACONIA‖ a Mitropoliei Basarabiei (în continuare «Organizator»), în parteneriat cu
Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării.
Scopul Organizatorului constă în a acumula fonduri bănești în urma desfășurării Maratonului și
a ajuta copiii din familii nevoiaşe asistaţi în Centrul comunitar din s. Roşu, r-nul Cahul, dar și în
promovarea sportului și a modului activ de viață în rândul copiilor din RM.
Participanții și/sau însoțitorii adulți ai acestora la Eveniment vor respecta regulile și termenii
Regulamentului Oficial al Evenimentului (în continuare ―Regulament Oficial‖). Regulamentul
Oficial este accesibil oricui pe site-ul www.diaconia.md. Prin participare la acest Eveniment,
părinţii sau alți însoțitori adulți ai copiilor participanți își dau acordul de a respecta și a îndeplini
toate prevederile, regulile și condițiile, stipulate în prezentul Regulament Oficial.
SECȚIUNEA 2. PERIOADA ȘI ZONA DE DESFĂȘURARE A EVENIMENTULUI
DATA ȘI LOCUL DESFĂȘURĂRII EVENIMETULUI:
Evenimentul va avea loc sâmbătă,13 octombrie 2018, începând cu ora 10:30, în mun. Chișinău.
Zona de desfășurare a Evenimentului va fi amplasată în incinta Manejului de Atletică Uşoară de
pe str. A. Doga, Nr. 26, în conformitate cu Mecanismul Evenimentului, așa cum este detaliat în
SECȚIUNEA 3 din prezentul Regulament Oficial.
Organizatorul își rezervă dreptul discreționar de a modifica data, ora și locul desfășurării
Evenimentului.
SECȚIUNEA 3. MECANISMUL EVENIMENTULUI
3.1. PARTICIPANȚII ȘI DESFĂȘURAREA EVENIMENTULUI
Acest Eveniment este destinat copiilor (participanților) din clasele 0/I - IV, care vor alerga pe
distanțele stabilite de Organizator, în dependență de clase.
La Eveniment se pot înscrie copiii cu vârsta cuprinsă între 6-10 ani, fiind însoțiți cel puțin de un
adult. Aceștia sunt invitați să alerge pentru o cauză nobilă, iar părinții lor sau alți însoțitori adulți,
numiți în mod simbolic „sponsori‖, sunt cei care convertesc distanța alergată în bani.
Doritorii de a participa la Eveniment trebuie să acceseze pagina ‖Înregistrare‖ pe site-ul oficial al
Evenimentului www.diaconia.md până la data-limită. În ziua Evenimentului, înscrierea poate fi
disponibilă la locul desfăşurării acestuia.
3.2. ÎNREGISTRARE ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE

3.2.1 Înregistrare:
Înscrierea pentru participarea la Eveniment se va efectua prin intermediul înregistrării online pe
site-ul www.diaconia.md sau în ziua desfăşurării Evenimentului.
La înregistrare, fiecare părinte sau însoțitor adult al copilului/copiilor:
– declară că înțelege și acceptă regulile și condițiile de participare la ―Maratonul Copiilor‖, dar și
termenii Regulamentului Oficial al Evenimentului.
– își dă acordul ca imaginile sale și ale copilului/copiilor însoțiți, alte date publice, precum
rezultatele obținute, tabelul competiției, să poată fi utilizate în materialele de promovare a
evenimentului, precum fotografii, placate, video, interviuri, mass-media etc.
– declară că în timpul desfășurării Evenimentului nu va întreprinde acțiuni abuzive asupra
copilului/copiilor însoțiți și nici asupra celorlalți copii participanți la Eveniment.
3.2.2 Condiții de participare:
Pentru a participa la Eveniment, participantul trebuie să corespundă următoarelor condiții:





Fiecare participant trebuie să fie înregistrat online sau în ziua desfăşurării Evenimentului;
Participantul trebuie să corespundă categoriei de clasă (0/I-IV).
La Eveniment participantul trebuie să fie însoțit cel puțin de către un adult.
La Eveniment participantul trebuie să fie echipat cu îmbrăcăminte și încălțăminte sport în
așa fel încât să-i fie comod pentru alergare.

Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza înregistrarea unui participant din motive obiective.
3.3. RETRAGEREA DE LA EVENIMENT
Dacă participantul și/sau însoțitorul adult al acestuia decide să se retragă de la Eveniment, atunci
el se retrage oricând doreşte, fără a suporta vreo consecinţă.
3.4. COSTUL PARTICIPĂRII


Participanții sunt îndemnați să alerge pentru cauza maratonului, iar părinții sau alți
însoțitori ai acestora vor transforma fiecare metru alergat într-o donație simbolică (1m =
25 de bani).

3.5. DECLARAȚIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE
O dată cu înscrierea la Eveniment, părintele sau însoțitorul adult al copilului/copiilor participanți,
declară pe propria răspundere, din oficiu, că a făcut cunoștință cu prevederile prezentului
Regulament Oficial, confirmând astfel participarea la Eveniment și pregătirea fizică a
copilului/copiilor corespunzătoare acestui Eveniment, asumându-și toate riscurile de rigoare.
3.6. NUMĂR DE CONCURS
Numerele de concurs vor fi oferite de către Organizator și vor fi distribuite participanților la
intrare, în conformitate cu programul publicat în zilele anterioare Evenimentului.

Participantul va avea grijă ca numărul de concurs să NU fie dezlipit, pierdut, deteriorat sau
acoperit de îmbrăcăminte.
ATENȚIE! Se interzice continuarea cursei de alergare după depășirea limitei de timp. De
asemenea, se interzice atât alergarea participantului în afara cursei de alergare potrivit categoriei
de clasă în care a fost încadrat cât și alergarea repetată cu alți participanți din alte categorii de
clase.
3.7. STABILIREA REZULTATELOR
Pentru cursele de alergare din cadrul ‖Maratonului Copiilor‖, rezultatele vor fi stabilite cu
ajutorul Organizatorului.
Premierea va avea loc după terminarea tuturor curselor de alergare pentru copii.
SECȚIUNEA 4.
ANUNȚAREA ȘI ÎNMÂNAREA PREMIILOR
4.1. TITLURI ȘI PREMII
Copiii participanți la Eveniment vor avea posibilitatea dea a primi cadouri şi câte o diplomă de
participare.
SECȚIUNEA 5.
CONDIȚII ADMINISTRATIVE
5.1. PRIM AJUTOR – RETRAGERE
Punctul de Prim Ajutor va fi asigurat de un medic, pus la dispoziție de către Organizator. Acesta
va fi poziționat în zona de Start sau în alte zone, în funcție de necesitate. În cazul accidentării
alergătorilor, voluntarii și/sau cei implicați în organizarea Evenimentului vor anunța medicul,
care după necesitate se va deplasa imediat spre participant, sau participantul va fi însoțit către
medic, pentru a-i acorda ajutor.
5.2. ALTE CONDIȚII
Persoanele care susțin participanții (membrii familiei, prietenii, alți însoțitori adulți) pot rămâne
în apropiere, dar în afara traseului (pistei) de alergare. De asemenea, grupurilor de susținere le
este strict interzis accesul în zona de Start/Finiș.

SECȚIUNEA 6.
OBLIGAȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI
6.1. OBLIGAȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE PARTICIPANTULUI ȘI A
ÎNSOȚITORULUI ADULT














— copilul participant se obligă să poarte pe piept și la vedere numărul de concurs pe
toată durata Evenimentului.
— toți copiii împreună cu însoțitorii adulți participă la Eveniment pe proprie răspundere.
— părinţii sau însoțitorii adulți ai copiilor participanți conștientizează că prin participarea
copilului/copiilor la Eveniment acesta/aceștia pot suferi accidente care pot provoca
traume fizice și/sau psihice. De aceea, Organizatorul și oricine este implicat în
organizarea Evenimentului este absolvit în acest sens de orice răspundere juridică,
materială sau de oricare natură.
— prin înscriere la concurs, însoțitorul adult al participantului care a suferit eventual un
accident, traumă sau orice fel de pagubă fizică sau materială, renunță la orice drept de a
solicita despăgubiri sau de a recurge în instanță împotriva oricărei persoane implicate în
organizarea Evenimentului, în special împotriva: Organizatorului și/sau voluntarilor
implicați în organizarea Evenimentului (persoane fizice sau juridice), împotriva
sponsorilor, împotriva instituțiilor publice ce susțin competiția (ministere, primărie,
consiliu local, poliție, etc.).
— părinţii sau alți însoțitori adulți ai participanţilor la Eveniment poartă întreaga
responsabilitate civilă, contravențională și penală și își asumă orice risc pentru orice
daună cauzată de persoane terțe în timpul cursei de alergare.
— în cazul când s-a constatat un accident, participanţii sau părinţii lor/însoțitorii adulți
sunt obligați să îl raporteze la Punctul de Prim Ajutor.
— părinţii sau însoțitorii adulți ai copiilor participanți conștientizează că Organizatorul
depune toate eforturile pentru oprirea deplasării acestora sau altor persoane terțe pe pista
de alergare pe întreaga durată a desfășurării cursei, și se obligă să traverseze cu prudență
aceste locuri respectând indicațiile Organizatorului și ale voluntarilor în orice situație.
— părinţii copiilor sau alți însoțitori adulți cât şi copiii își asumă responsabilitatea pentru
propriile obiectele pierdute sau uitate pe traseu în timpul Evenimentului.

6.2. RESPONSABILITĂȚILE ORGANIZATORULUI
Organizatorul se obligă să:





— marcheze corespunzător traseul pentru ca participanții să nu se abată de la traseu.
— asigure premierea participanților conform informațiilor prezentate în capitolul
Premiere.
— să anunțe eventualele modificări, mai prioritare decât informațiile prezentate anterior.
— să colecteze fondurile bănești și să le utilizeze conform destinației.
SECȚIUNEA 7. CONTACTE
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