REGULAMENT OFICIAL AL EVENIMENTULUI SPORTIV
"NO REST OM FEST"

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL EVENIMENTULUI SPORTIV
1. Evenimentul sportiv "NO REST
compania СС "Aquatrade" S.R.L.,
str. Aerodromului 14/A, mun. Bălți,
cerinţelor, prevăzute de prezentul
participanții.

OM FEST" (numit în continuare "Promoţie"), este iniţiat de
persoană juridică în Republica Moldova situată pe adresa:
Republica Moldova. Ordinea desfăşurării promoţiei conform
Regulament Oficial, este definitiv și obligatoriu pentru toți

2. Regulamentul Oficial este alcătuit în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova
şi este publicat pe site-ul: events.omactiv.md.

SECŢIUNEA 2. DESFĂŞURAREA PROMOŢIEI
1. Promoţia se desfăşoară pe teritoriul Republicii Moldova, pe adresa: municipiul Chişinău, str.
Ghioceilor, 1; "CIE MoldExpo", 25 mai 2019 între orele 10:00 şi 23:00.
2. În cadrul Promoţiei au loc evenimente:
▪ Coregrafice - All style Dance battle
▪ Sportive - CrossFit

SECŢIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE LA PROMOŢIE
1. Au dreptul de participare la Promoţie orice persoanele fizice, cetăţeni ai Republicii Moldova.
Prin participarea la Promoţia dată, participanţii îşi dau acordul să respecte toate prevederile,
termenele şi condiţiile prezentului Regulament Oficial pe întreaga perioadă de desfăşurare a
Promoţiei.
2. Minorii (până la 14 ani) participă la Promoție exclusiv însoțiți de părinți sau reprezentanții
legali care poartă răspunderea pentru acțiunile, sănătatea și siguranța lor.
3. Participarea la Promoție este contra plată. Organizatorul oferă acces la locul desfăşurării
Promoţiei exclusiv la prezentarea biletului de intrare.
4. Prețul biletului de intrare se stabilește în mărime de 100 de lei; pentru minori (7-14 ani) și de
la 14 la 16 ani – 50 de lei; pentru copiii cu vârsta sub 7 ani accesul este gratuit.
5. Accesul minorilor (până la 14 ani) la locul desfășurării acțiunii fără însoţirea părintelui sau a
reprezentantului legal este interzisă, inclusiv în cazul prezentării biletului de intrare.
6. Organizatorul nu poartă răspunderea pentru pierderea, deteriorarea sau dublarea biletelor de
intrare. Fiecare participant la Promoţie poartă răspunderea individual pentru integritatea biletului
de intrare procurat.
7. Organizatorul este în drept să anuleze participarea deținătorilor biletelor de intrare la
Promoție, precum și în drept să elimine de pe teritoriul unde se desfăşoară Promoţia
persoanele, care încalcă prevederile legislaţiei în vigoare a RM sau prevederile prezentului
Regulament Oficial. Totodată, în acest caz costul biletului de intrare nu se returnează.

SECŢIUNEA 4. OBIECTIVELE PROMOŢIEI
-

promovarea şi dezvoltarea culturii fizice;

-

promovarea modului sănătos de viaţă;

-

îmbunătăţirea competenţelor sportive, identificarea celor mai puternici sportivi;

-

efectuarea totalurilor activităţii organizaţiilor sportive.

SECŢIUNEA 5. PROGRAMUL ŞI CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE A PROMOŢIEI

Pentru a participa la Promoţie, participanţii urmează să îndeplinească următorii paşi:
1. Să cumpere un bilet de intrare. Biletul pentru minor îl procură adultul, care îl însoţeşte
- părintele sau reprezentantul legal.
2. Să se înregistreze. Minorul este înregistrat de adultul, care îl însoţeşte - părintele sau reprezentantul legal.
3. Înregistrarea are loc la ghişeul de Înregistrare a participanţilor la Promoţie şi include
semnarea acordului privind scutirea Organizatorului de răspundere pentru starea fizică a
participantului (denumirea juridică a acestui document poate avea o altă formulare) și eliberarea
participantului la Promoţie a brăţării, care confirmă participarea la evenimentele sportive,
desfăşurate în timpul Promoţiei. Înregistrarea are loc la prezentarea obligatorie de către
participant a actului de identitate. Minorii prezintă certificatul de naştere. Documentele pot fi
prezentate în original, în formă de copie tipărită sau copie electronică.
4. Participarea la Promoţie în stare de ebrietate alcoolică şi/sau narcotică este interzisă.
5. Pe teritoriul desfăşurării Promoţiei este interzis consumul altui tip de băutură îmbuteliată, în
afară de brandurile companiei "Aquatrade", "Rusnac MoldAqua".
6. Pe teritoriul desfășurării Promoţiei se interzice comportamentul agresiv, încălcarea regulilor
7. În cazul nerespectării prevederilor prezentului Regulament Oficial, Organizatorul își rezervă
dreptul de a refuza participarea sau vizitarea Promoţiei oricărei persoane.

SECŢIUNEA 6. SECURITATE
Organizatorul asigură securitatea şi ordinea publică pe durata Promoției.

SECŢIUNEA 7. REGULI DE DESFĂŞURARE A EVENIMENTULUI COREGRAFIC ALL
STYLE DANCE BATTLE ÎN CADRUL PROMOŢIEI
1. Ora desfăşurării: de la 18:40 până la 21:50.
2. Fondul de premii constituie 2000 de euro, din care pentru locul întâi se acordă 800
de euro; pentru locul al doilea - 700 de euro; pentru locul al treilea - 500 de euro.
3. Membrii juriului: Dmitri Boncince, Anastasia Cerednicova, Rodica Bucşan.
4. Se admit spre participare persoanele de la 8 ani.
5. Stiluri de dans admise în competiţie: Hip-hop, Popping, Locking, Dancehall, Vogue, Brakedance, House.
6. Participanții se înregistrează pentru a participa la eveniment între orele 11:00 și 18:00.
Locul înregistrării - zona Dansuri/ghişeul din pavilionul "Dansuri". Pentru înregistrare
participanţii comunică Numele, Prenumele, vârsta şi stilul de dans.
7. Concursul de dans se desfăşoară în 2 etape: Preselecţie şi Improvizaţie.
8. Preselecţia are loc în grupuri. Participanţii au la dispoziţie 30 de secunde pentru improvizaţie
cu o piesă muzicală stabilită. Participantul dansează în stilul său de dans.
9. La finele primei etape de Preselecţie juriul ia o decizie privind promovarea participantului la
următoarea etapă sau eliminarea acestuia din competiţie.
10. Participanţii admişi în a doua etapă Improvizaţie îşi prezintă numărul coregrafic în stil liber
sub o piesă muzicală prestabilită.
11. La finele etapei a doua Improvizaţie, juriul ia o decizie privind promovarea participantului la
următoarea etapă sau eliminarea acestuia din competiţie.

12. Juriul alege un singur câştigător din componenţa fiecărei perechi de participanţi.
13. Etapa a doua a Improvizaţiei are loc până la selectarea a 4 participanţi-finalişti.
14. Finaliştii sunt repartizaţi în două perechi. Câte un participant-câştigător din fiecare pereche
accede în finală. Ceilalţi 2 participanţi luptă pentru locul al 3-lea.
15. Conform rezultatelor evenimentului, membrii juriului şi Organizatorul întocmesc Raportul în
care se indică Numele, Prenumele câştigătorilor şi vârsta acestora, care au ocupat locurile 1-3.
16. Organizatorul înmânează premiile câştigătorilor evenimentului contra semnătură, iar acest
fapt este notat în Raport.

SECŢIUNEA 8. REGULI DE DESFĂŞURARE A EVENIMENTULUI SPORTIV CROSSS
FIT ÎN CADRUL PROMOŢIEI
1. Ora desfăşurării: de la 15:00 până la 19:50.
2. Fondul de premii constituie 1000 de euro, din care 10 perechi de participanţi, care au
câştigat, vor primi câte 100 de euro.
3. Membrii juriului: Aleksandr Iaroşciuk, Valeri Kiseli şi Boris Bodnari.
4. Organizatorul este susţinut la desfăşurarea evenimentului de Amatika CrossFit & Fight club.
5. Se admit spre participare persoanele de la 18 ani.
6. Este o competiţie în perechi - perechi de femei şi bărbaţi. Perechile mixte nu sunt admise
spre participare. Numărul de locuri disponibile pentru a participa la eveniment - 20.
7. Organizatorul asigură admiterea la eveniment în baza înregistrării preliminare a perechii pe
site-ul: www.events.omactiv.md Cererea de înregistrare poate fi completată de un singur
membru al perechii.
8. Înregistrarea are loc în perechi - într-o cerere de participare se înregistrează ambii
participanţi. Poate înregistra perechea doar un singur participant. Înregistrarea nu scuteşte de
obligaţia de a procura bilet de intrare la Promoţie.
9. În ziua desfășurării evenimentului, participanții își confirmă participarea pe 25 mai 2019 de la
ora 14:00 până la 15:00 în zona CrossFit a Promoţii. Verificarea participanților are loc în zona
CrossFit. Absenţa fizică a participanților în intervalul indicat îi privează de dreptul de a participa
la eveniment.
10. Evenimentele se desfășoară sub forma unei competiții pereche împotriva altei perechi.
Perechile se selectează de către Organizator conform caracteristicilor fizice similare.
11. Dacă după repartizarea perechilor, din anumite motive (neprezentarea unei persoane din
pereche, nerespectarea procedurii de înscriere preliminară etc.), una din perechi rămâne fără
adversari, atunci organizatorul are dreptul:
- de a selecta noi participanţi. Perechea trebuie să corespundă tuturor cerinţelor înaintate faţă
de participanţii la competiţii.
- de a completa una din perechi cu al treilea participant - pereche. În acest caz, vor fi premiate
primele două rezultate din cele trei.
12. Perechea de participanţi este înscrisă de către Organizator în procesul-verbal al
evenimentului.
13. Complexele de exerciții (metcon) sunt anunțate de către Organizator nemijlocit înainte de
îndeplinirea lor.
14. Juriul evaluează calitatea complexelor (metcons) executate și înregistrează rezultatul.
15. Participanții (două perechi) efectuează câte un complex de exerciţii. Complexele pot fi
diferite pentru participanți, dar aceleaşi pentru perechile concurente.

16. Conform rezultatelor executării complexului, este identificat câștigătorul în baza criteriilor
de efectuare a complexului în cel mai scurt timp sau efectuarea mai multor repetări a exerciţiului
în timpul acordat - protocoale AFAP/AMRAP. Rezultatele sunt înscrise în procesul-verbal al
evenimentului.
17. Hotărârea juriului este definitivă şi fără drept de contestare.
18. Decernarea premiilor are loc între orele 19:00 şi 19:50 după încheierea întregului program
al evenimentului.
19. Premiul este înmânat doar în prezenţa ambilor participanţi ai perechii câştigătoare.
Participanţii semnează procesul-verbal al evenimentului, fapt care confirmă statutul de
câştigător şi primirea premiului.
20. Procesul-verbal al evenimentului este semnat de către membrii juriului şi de către
Organizator.

SECŢIUNEA 9. CONFIDENŢIALITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
1. În conformitate cu prevederile legislației în vigoare a RM și, în special, a Legii RM nr. 133 de
la 08 iulie 2011 "Cu privire la protecția datelor cu caracter personal", Organizatorul efectuează
colectarea și procesarea datelor cu caracter personal, iar participanții la Promoție își dau
acordul direct și fără echivoc că datele lor personale pot fi folosite de către Organizator pentru
determinarea câștigătorilor Promoției, precum și pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale aferente
cu desfășurarea Promoției, inclusiv pentru utilizarea datelor cu caracter personal pentru
viitoarele campanii de marketing direct.
Participând la Promoție, participanții își dau consimțământul deschis Organizatorului pentru a le
utiliza numele, locul de reședință, fotografia și vocea, pentru publicarea acestora în orice mod,
cum ar fi fotografii, înregistrări audio și video, fără perceperea de plăți suplimentare. Câștigătorii
Promoției se obligă să semneze o declarație scrisă cu privire la acest lucru, în conformitate cu
cerințele Organizatorului.
2. În cazul în care participanții la Promoție nu cer altceva în formă scrisă, ei își dau acordul
pentru colectarea și utilizarea datelor cu caracter personal de către Organizator exclusiv în
scopurile
enumerate mai sus.
3. Organizatorul se obligă să nu divulge datele cu caracter personal ale participanților la
Promoție unor persoane terțe, cu excepția companiilor implicate în organizarea Promoţiei.

SECŢIUNEA 10. ÎNCETAREA PROMOȚIEI
În caz de situaţii de forţă majoră, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a înceta Promoţia, inclusiv
din incapacitatea Organizatorului din motive, care nu depind de el, de a continua Promoţia,
Organizatorul este obligat să anunţe public despre încetarea anticipată a Promoţiei. De
asemenea, Organizatorul este în drept să prelungească termenul de desfăşurare a Promoţiei,
fapt adus la cunoştinţă comunităţii publice pe calea

SECŢIUNEA 11. LITIGII
1. Orice litigii, apărute între Organizator și participanții la Promoţie, vor fi soluționate pe cale
paşnică sau, dacă nu se va reuşi acest lucru, litigiile vor fi soluţionate de către instanţa judiciară
competentă în conformitate cu legislaţia RM.

SECŢIUNEA 12. REGULAMENT OFICIAL
1. Prin participarea la această Promoţie, participanţii îşi dau acordul să respecte şi să se
conformeze tuturor prevederilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial.
2. Pentru a oferi posibilitatea de a lua act de condiţiile Promoţiei, prezentul Regulament Oficial
este plasat la ghişeul de înregistrare a evenimentului. De asemenea, fiecare doritori, pentru
familiarizarea cu Regulamentul Oficial, este în drept să se adreseze la oficiul Organizatorului.
3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a introduce modificări sau completări la Regulamentul
Oficial în orice moment.

SECŢIUNEA 13. TAXE ȘI IMPOZITE
1. Organizatorul Promoţiei nu poartă răspunderea pentru achitarea taxelor, impozitelor sau altor
obligaţiuni financiare legate de premiile acordate, cu excepția impozitului reținut la sursă de
plată aplicat veniturilor obținute, ca urmare a promoțiilor, impozit pe care Organizatorul este
obligat să-l calculeze, reţină şi să-l transfere în bugetul de stat, în conformitate cu Codul Fiscal
al RM.

SECŢIUNEA 14. LIMITAREA RĂSPUNDERII
1. Organizatorul Promoţiei nu poartă răspunderea pentru starea fizică, psihică, emoţională a
participanţilor la Promoţie.
2. Orice activitate fizică a participantului la Promoţie este realizată de către acesta de sine
stătător în cadrul Promoţiei, conştient şi pe propria răspundere.
3. Organizatorul şi organizaţiile conexe nu poartă răspunderea pentru consecinţele, eventuale
efecte sau reacţii adverse ale participantului la Promoţie, apărute ca urmare a participării la
Promoţie.
4. Organizatorul și companiile implicate în organizarea Promoţiei nu poartă răspunderea pentru
cererile participanţilor la Promoţie, necompletate corect, pierdute sau cu adresa incorectă,
precum şi pentru cererile prezentate cu întârziere, neciteţ, neprezentate, pentru defecţiuni
tehnice de orice tip, lipsa conexiunii de internet, erori de software şi alte dificultăţi, care ar putea
face mai dificilă sau limita posibilitatea participantului de a participa la Promoţie. Organizatorul și
companiile implicate în organizarea Promoţiei nu poartă răspunderea pentru alte erori sau
dificultăți, cauzate de factorul uman, de factori mecanici, electronici, computerizat, internet,
tipografic, tipărit sau de alţi factori, inclusiv de orice erori şi dificultăţi, legate de desfăşurarea
Promoţiei, procesarea cererilor, anunţarea câştigătorului sau de orice materiale, legate de
Promoţie.
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