
 

 

 

Regulament “Jungla Urbană 2022  
#CLTfamily Edition” 

Art 1. Organizatori 

Organizatorii proiectului ”JUNGLA URBANĂ 2022 #CLTFAMILY EDITION” sunt Asociația de Sprijin Comunitar 
„ACS”, asociație non-profit, cu sediul social în Piatra – Neamț, Str. Mărăței nr. 166, bl. B4, ap. 42, înregistrată în 
Registrul Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 2571/279/2007, având CUI 13435902, ( „Asociația de Sprijin Comunitar 
ACS” ) și cu Asociația de Inițiativă Locală Roman 2002, asociație non-profit, cu sediul social în com. Horia, str. Florilor 
nr. 22, jud. Neamț, și denumite în continuare şi/sau “Organizatori”. 

Art 2. Condiţiile de participare:  

a) Participanţii la competiție sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului regulament oficial al 
concursului.  

b) La ediția 2022 a competiției au dreptul să participe toți tinerii rezidenți în România, cu vârste  cuprinse între 14 
şi 25 ani. 

c) Înscrierea participantilor care îndeplinesc criteriile de mai sus este condiționată de completarea unui formular 
de înscriere, a acordului parental în cazul participanților minori, care pot fi procurate de la voluntarii 
organizatori precum și online, accesând formularul pus la dispoziție de organizatori pentru fiecare localitate pe 
site-ul https://voluntariatneamt.ro/start-inscrieri-jungla-urbana-2022-cltfamily-edition/.  

d) Înscrierea este gratuită.  

e) Participanţii se pot înscrie doar în echipe de 3 persoane. 

f) Pentru ca înscrierea unei echipe să fie validată, formularul de înscriere trebuie completat de fiecare 

din cei 3 membri ai unei echipe până la termenul limită anunțat de către organizatori.  

g) O persoană se poate înscrie doar într-o singură echipă.  

h) Nu au dreptul să participe la Concurs angajații Organizatorilor, angajații agențiilor/colaboratorilor implicați în 
organizarea Concursului și nici membrii familiilor tuturor acestora (copii, părinți, frați/ surori, soț/ soție)..  

Art. 3 Modalitatea de desfășurare:  

a. Fiecare echipă înscrisă va primi la începerea competiţiei un număr de ordine și 3 ecusoane (câte un ecuson 
pentru fiecare membru al echipei) pe care le va păstra la vedere pe toată durata competiţiei.  

b. Echipele se vor înscrie completând Formularul de înscriere. 

c. Este total interzisă deplasarea echipajelor pe parcursul competiţiei cu ajutorul mijloacelor de transport cu 
și/sau fără motor (inclusiv telegondola).  Echipele care încalcă această regulă vor fi eliminate din competiție.  

d. Fiecare echipă participantă își va delega dintre cei 3 membri un lider, care pe perioada competiției  va dispune 
de următoarele: telefon mobil funcțional (din dotarea proprie) și  kit-ul concurenților (oferit de către 
organizatori). 

e. Echipa care nu reușește să identifice locul unde se află următorul checkpoint poate să solicite această 
informație DOAR apelând telefonic numărul de helpdesk disponibil pe Passcard-ul echipei în schimbul 
executării unei penalizări prin staționarea la checkpoint. O echipă poate executa cel mult 5 penalizări, astfel: 
pentru primele trei penalizări execută la checkpoint 30 minute de penalizare. Pentru penalizarea a 4-a timpul 
de penalizare este de 60 minute. Pentru penalizarea a 5-a, timpul de penalizare este de 90 minute. 

f. Primele 3 echipe de pe fiecare traseu care au parcurs regulamentar toate punctele de control de pe traseu se 
vor califica in finală. 
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g. Atât organizatorii, cât şi voluntarii nu au voie să ofere participanţilor alte indicii sau sugestii decât cele 
prestabilite. 

h. Sunt strict interzise comunicarea şi conflictele între echipajele participante în timpul desfăşurării concursului. 
În caz contrar, în funcţie de gravitatea abaterii, organizatorii pot aplica penalizări care pot conduce spre 
eliminare.  

i. Prezența tuturor participanţilor la start si pe durata competiţiei este obligatorie.  

j. Sosirea unei echipe la checkpoint este înregistrată de către coordonatorul de checkpoint atât pe Passcard-ul 
echipei, cât și pe lista aflată la checkpoint, cu menționarea orei de sosire, a orei plecării, precum și a timpului 
de penalizare efectuat, după caz.  

k. Pentru ca sosirea echipei la checkpoint să fie înregistrată este necesară prezența tuturor celor 3 membri ai 
echipei.  

l. Abandonul unuia din membrii echipei pe parcursul competiţiei atrage după sine eliminarea echipei din care 
face parte.  

m. O echipă înscrisă la competiție își poate modifica componența în perioada de înscriere, cu condiția anunțării 
acestor modificări și transmiterii datelor la organizatori până la finalizarea perioadei de înscriere.  

n. Pentru validarea încheierii cursei și parcurgerii întregului traseu este obligatorie trecerea echipelor prin toate 
punctele de control de pe traseu.  

o. În cazul unei situaţii medicale sau orice alt tip de situaţie de forţă majoră care necesită intervenţia 
organizatorilor, echipajele vor apela la sprijinul organizatorilor (telefonic sau direct).  

p. Concursul se va desfăşura pe data de 10 septembrie 2022, simultan, pe raza următoarelor localități : Municipiul 
Piatra – Neamț, Orașul Tg. Neamț, localitatea Săbăoani. Participanții nu pot concura decât în una din cele trei 
localități.  

q. Se vor acorda premii în bani doar concurenţilor de pe locurile I, II şi III, astfel: Premiul I în valoare brută de 250 
lei/ persoană, respectiv 750 lei/echipă; Premiul al II-lea în valoare brută de 200 lei/persoană, respectiv 600 
lei/echipă; Premiul al III-lea în valoare brută de 150 lei/persoană, respectiv 450 lei/echipă.  

r. Premiile în bani vor fi acordate de organizatori în numerar, la finalizarea competiției, și numai după validarea 
datelor cu privire la vârsta și numele câștigătorilor. 

s. Participarea la Concurs implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prevederilor 
prezentului Regulament si reprezintă acordul expres de colectare și prelucrare a datelor cu caracter personal 
de către Organizatori. 

t. Pentru evitarea oricărui dubiu, persoanele juridice nu pot participa și nu li se pot acorda premii în cadrul 
Concursului. Participanții trebuie să se înscrie în calitate de persoane fizice. În scopurile prezentului 
Regulament Oficial, prin persoană juridică se înțelege orice entitate care nu intră în categoria persoanelor 
fizice. 

Art. 4 Taxe şi impozite 

a. Organizatorul Asociația de Sprijin Comunitar „ACS” se obligă să calculeze, să rețină și să vireze impozitul 
datorat pentru veniturile obținute de către câștigători în conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul 
Fiscal, orice alte obligații de natura fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina 
exclusivă a câștigătorului. 

b. Premiile acordate în valoare individuală de până în 600 Lei sunt neimpozabile. 

c. Organizatorii nu vor avea nicio răspundere faţă de eventualele cheltuieli efectuate de către Câștigător după 
intrarea în posesie a premiilor. 



 

 

 

Art. 5 Angajamente, Confidenţialitatea Datelor, Contribuții 

 
a. Prin participarea la Concurs, participanţii confirmă cunoaşterea prevederilor prezentului Regulament şi îşi 

exprimă acordul în privinţa acestora. Participarea la acest Concurs implică obligativitatea respectării 

prevederilor prezentului Regulament. 

b. Organizatorii garantează confidenţialitatea datelor personale ale tuturor participanţilor la acest Concurs, 

colectarea datelor cu caracter personal menţionate în fişa generală de date (Punctul I): nume, prenume, locul 

şi data naşterii, adresa completă, nr. de telefon, adresa de e-mail, fiind realizată exclusiv în scopul identificării 

exacte a participanţilor şi a contactării acestora. 

c. Participantul la Concurs, în calitate de persoană vizată, are, conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: 

dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la intervenţie asupra datelor (art. 14), 

dreptul la opoziţie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 14) şi dreptul de a se adresa 

justiţiei (art. 18). 

d. Participanţii au dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului 

că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta şi au de asemenea, dreptul de a se opune în 

orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia lor particulară, ca datele care îi vizează să 

facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care exista dispoziţii legale contrare. Participanţii au 

dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorilor, ştergerea sau actualizarea datelor 

personale în conformitate cu prevederile Legii 677/2001. În vederea exercitării acestor drepturi, Participantul 

va transmite o cerere scrisă, datată şi semnată către Asociația de Sprijin Comunitar „ACS”,  Str. Mărăței nr. 

166, bl. B4, ap. 42, Piatra – Neamț și contact@voluntariatneamt.ro.  

e. În scopul derulării acestei Campanii, urmatoarele date cu caracter personal vor fi prelucrate:  numele și 

prenumele, seria si numărul cărții de identitate, CNP, numărul de telefon, adresa de email, data și locul 

nașterii, adresa completă aparținând Participanților și reprezentanților săi legali (denumite Persoane Vizate). 

f. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvăluite către terți, cu excepția 

reprezentanților Organizatorilor, companiilor din grupul Organizatorilor, autorităților publice de orice tip și a 

cazurilor în care Organizatorii trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare. 

g. Datele cu caracter personal ale Persoanelor Vizate la Campanie vor fi stocate pe durata necesara organizării 

Campaniei, precum și ulterior în vederea îndeplinirii obligațiilor legale care incumbă Organizatorilor inclusiv 

obligațiile în materie fiscală și in materia arhivării. După expirarea duratelor de stocare, este posibil ca 

Organizatorii să anonimizeze datele, lipsindu-le astfel de caracterul personal, pentru scopuri statistice. 

h. Persoanele vizate beneficiază de urmatoarele drepturi în contextul prelucrării datelor cu caracter personal: 

dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor (dreptul de „a 

fi uitat”), dreptul la restricționare, dreptul la portabilitate, dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi subiectul unei 

decizii individuale automate și dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării 

Datelor cu Caracter Personal și/sau instanțelor competente, în măsura în care consideră că este necesar. 

Pentru mai multe detalii privind activitățile de prelucrare și modul de exercitare a drepturilor, participantii pot 

contacta Asociația de Sprijin Comunitar „ACS” la următoarea adresă de e-mail: contact@voluntariatneamt.ro. 
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Art. 6 Forţa Majoră 

a. Pentru scopul acestui Regulament, Forţa Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, 

remediat sau previzionat de către Organizatori şi a cărui apariţie pune pe acesta din urmă în imposibilitatea 

de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se 

limita la acestea: războaie, incendii, inundaţii, greve şi blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum 

şi orice reglementare care poate apărea ulterior intrării în vigoare a Contractului şi care poate interzice sau 

modifica termenii Actului informativ, etc. 

b. Dacă o situaţie de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorilor din motive independente de 

voinţa sa, împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea 

Concursului, Organizatorii vor fi exonerați de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru 

perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1082 şi 1083 Cod 

Civil. Dacă Organizatorii invocă forţă majoră, este obligat să comunice participanţilor la proiect, în 

termen de 5 zile de la apariţia cazului de forţă majoră, existenţa acestuia. 

Art. 7 Dispoziții finale 

a. Pe perioada concursului toţi participanţii sunt obligaţi să respecte legea şi normele etice, să nu comită fapte 
antisociale sau pedepsite de lege, participanţii fiind direct responsabili de incidentele/accidentele create cu 
sau fără intenţie. 

b. Toate materialele realizate pe parcursul concursului aparţin organizatorilor şi pot fi publicate doar cu acordul 
scris al acestora.   

c. Prin participarea la concurs, participanţii îşi exprimă acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter 
personal către organizator, în scopul includerii acestor date cu caracter personal în baza de date a 
organizatorului,  în scopul participării la concurs, identificării şi validării ca şi câştigător, înmânării şi primirii 
premiului. 

d. Prin completarea formularului de înscriere, participanții sunt de acord ca numele lor şi orice materiale foto si 
video realizate pe parcursul competiției să fie făcute publice şi folosite în scopuri publicitare de către 
organizatori, în diverse materiale tipărite, audio sau video. 

e. Participanţii la acest concurs sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. Orice nerespectare a 
regulamentului de concurs duce la anularea automată a câştigurilor. 

f. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament cu condiţia de a afişa respectivele 
modificări pe website-ul https://voluntariatneamt.ro/. Modificarea îşi produce efectele de la data publicării 
informaţiilor şi afişării lor pe pagina de internet menţionată anterior. 

g. Eventualele litigii apărute între Organizatori şi participanţii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabilă 
sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente. 
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