REGULAMENT
CUMAN’S BIKE ODOBEȘTI

Organizatorul Concursului:
CUMAN'S BIKE este organizat de Centrul National de Informare si Promovare
Turistica Odobești în parteneriat cu Casa de Cultură „C.C. Giurescu“ Odobești
și Primăria Odobești și se va desfășura pe data 04.09.2021.

Conceptul Concursului:
CUMAN'S BIKE este un concurs de ciclism montan, de anduranță care se
desfășoară timp de 12 ore în intervalul 10:00-22:00. Concursul este de tip
ștafetă, organizat pe echipe de 4 persoane.

Locul și durata desfășurării concursului:
CUMAN'S BIKE se desfășoară în Odobești și împejurimi, pe un traseu de
apoximatix 17 km care are o diferență de nivel pe tură de 600 m. Startul se dă pe
data de 04.09.2021, ora 10:00 iar concursul se va opri la ora 22:00. Biciclistii
care se gasesc pe traseu la ora 22:00 se vor intoarce la finish, iar cursa respectiva
nu va fi inregistrata.

Traseul:
Traseul este realizat în jurul Odobeștiului și are zone de urcare pe asfalt,
forestier și zone de coborâre pe pietre. Este un traseu solicitant destinat
cicliștilor cu experință medie. Recunoașterea traseului este obligatorie și se va
face de către fiecare participant cu 24 de ore înaintea evenimentului.

Drepturi și condiții de participare:
Concursul este accesibil tuturor persoanelor care respectă condițiile prezentului
regulament și urmează indicațiile prezente în acest regulament pentru a-și valida
participarea. Se permite atât înscrierea sportivilor licențiați cât și a celor amatori.
Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită
și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul
de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile

impuse de regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat în
situația în care sunt furnizate date sau informații false, eronate sau
necorespunzătoare în completarea datelor personale. Pentru a putea participa la
concurs, participanții trebuie să se înscrie pe
https://forms.gle/jABZLB5HCiq7gdVu5 , sa achite taxa de participare de 100 de
lei/participant în contul Casei de Cultură „C.C. Giurescu“ din Odobești RO62TREZ69121E331900XXXX, deschis la Trezoreria Mun. Focșani, Vrancea
și să îndeplinească criteriile de selecție. Concurentul trecut primul in formularul
de încriere online poate achita cunatumul sumei de 400 de lei reprezentând taxa
de participare pentru întreaga echipă. În cazul în care participanții nu se vor
putea prezenta la eveniment, aceștia au obligația de a anunța organizatorul
printr-un email la adresa concurs@culturaodobesti.ro.

Mecanismul de schimbare al ștafetei:
Echipele își pot stabili propria tactică de schimb. Ștafeta se schimbă prin intrarea
în zona de schimb cu viteza redusă și pedalare minimă pentru evitarea oricăror
accidente. In zona de schimb, biciclistul va pune obligatoriu piciorul jos si va
semna olograf pentru tura facuta. Lipsa semnaturii se considera tura neefectuata.

Vârsta minimă:
Vârsta minimă pentru participarea la CUMAN'S BIKE este de 18 ani la data
înscrierii în competiție.

Echipament obligatoriu:
 Casca de ciclism este OBLIGATORIE atât în timpul competiției cât și în
timpul antrenamentelor;
 Frontală sau lanternă de bicicletă, pe față.
 Stop roșu pe spate, aprins permanent și nu secvențial (lucru ce ar deranja
concurentul din spate);
 Toate bicicletele folosite trebuie propulsate doar prin forța umană;
 Bicicletele acceptate sunt cele cu profil MTB, în bună stare de
funcționare;
 Numărul de concurs si echipa vor fi montat pe bicicletă, în față pe ghidon
vizibil și poate fi înlăturat doar după finalul cursei sau în caz de abandon.
Este interzisă decuparea/găurirea sau rularea numărului de concurs.

Acesta trebuie să fie vizibil de către arbitri de pe traseu și să ofere o
aerodinamică similară;
 Concurenții pot repara sau înlocui orice piesă cu excepția cadrului.
Schimbarea bicicletei nu este permisă, concurenții trebuie să treacă linia
de sosire cu același cadru și același număr pe ghidon;
 În cazul unei pene sau a unor defecțiuni minore, opriri, concurentul este
obligat să elibereze traseul pentru a evita accidentările și să-și rezolve
problema într-un loc sigur.

Recomandări generale:








Bidon pentru apă în suport;
Ochelari care pot fi folosiți și noaptea;
Plăcuțe de frână de rezervă;
Pompă, cameră de schimb, petice pentru PANĂ și leviere;
Ureche de schimbător;
Telefon mobil protejat de umezeală, păstrat într-o husă/pungă;
Este interzisă folosirea de către concurenți a sistemelor radio sau alte
comunicații electronice ( Ex: ipod, mp3 player, etc.);
 Este obligatorie recunoașterea oficială pentru antrenament și
familiarizarea cu traseul.

Recomandări pentru zona de schimb a ștafetei:
 Minitrusă de scule;
 Scaun moale, izopren, pătură de pus pe iarbă, șezlong, măsuță, sac de
dormit pentru confortul dintre ture;
 Echipament de schimb și haine de schimb;
 Mâncare, băutură caldă în termos, izotonic;
 Asistent/echipă tehnică necesară pentru ajutor în perioadele de relaxare,
așteptare, refacere.
**** Zona de schimb va fi poarta de start si se va intra la viteză mică. În
zona de schimb este interzisă oprirea sau accesul echipei tehnice.

Depășirea:

La depășire se așteaptă până ce aceasta se poate face în siguranță, până se
termină, sau până cei din față fac loc în așa fel încât participanții să fie în
siguranță.

Categorii :
 Ștafetă mixt

Procesul de înscriere:
 Perioada: Începând cu 19.07.2021 se deschid înscrierile online.
Participanții completează formularul online. În termen de 2 zile
lucrătoare, participanții vor fi informați de către organizator dacă nu se
îndeplinesc criteriile de selecție. Înscrierile se închid la data de
31.08.2021. În ziua concursului NU se fac înscrieri.

Anularea participării:
Dacă dintr-un motiv întemeiat persoana înscrisă online dorește să-și anuleze
înscrierea, poate face acest lucru printr-un email trimis la adresa
concurs@culturaodobesti.ro.

Ridicare pachet:
Pachetele se ridică din fața Casei de Cutură „C.C. Giurescu“ în ziua concursului,
conform programului anunțat.

Premii:
Locul 1 – 2000 lei
Locul 2 – 1500 lei
Locul 3 – 1000 lei

Responsabilitățile organizatorului:





Asigură pachetul de start pentru concurenți;
Asigură traseul de concurs;
Asigură puncte de hidratare și verificare:
Asigură premii în bani, trofee, medalii și alte materiale în cadrul
concursului;

 Asigură plasarea punctelor de control pe parcursul traseului și
respectarea ordinii de sosire a concurenților la acestea; sosirea
cronometrată în sistem manual
 Asigură siguranța la start și finiș și suport medical;
 Asigură informarea și furnizarea datelor tehnice înaintea concursului;
 În condiții meteo nefavorabile organizatorul poate decide
modificarea/amânarea/anularea/oprirea competiției.
Notă: organizatorul este exonerat de răspundere dacă în timpul cursei se
deteriorează marcajele de ghidare.

Responsabilitățile participantului:
 Toți concurenții participă la competiție pe proprie răspundere și își
asumă toate riscurile ce pot apărea;
 Concurenții se obligă să poarte ștafeta reflectorizantă primită la
ridicarea pachetului odată cu validarea înscrierii. În cazul pierderii,
deteriorării, înstrăinării ștafetei de concurs în timpul cursei,
concurentul nu va putea fi încadrat în clasament.
 Se recomandă recunoașterea traseului până la data de 03.09.2021 și
se va face de către fiecare participant înaintea evenimentului. În
ziua concursului recunoașterea este interzisă.
 Fiecare participant este obligat să urmeze îndrumările comisarilor
de traseu și a organelor de poliție. În locurile unde aceștia nu sunt,
să respecte regulile de circulație și să manifeste prudență.
 Concurentul care suferă un accident sau orice fel de pagubă
materială (bicicletă, alte echipamente), participă pe propria
răspundere și renunță prin însăși înscrierea la competiție la orice
drept de a solicita despăgubiri.
 Concurenții trebuie să cunoască regulamentul, să se informeze și să
participe la ședința tehnică, să considere cu precauție informațiile
anunțate de organizator în ședința tehnică, pe internet unde
organizatorul poate anunța informații oficiale chiar dacă aceste nu
sunt redactate în prezentul regulament.
 În cazul constatării unui accident, concurenții sunt obligați să-l
raporteze la următorul punct de control sau să sune pe numărul
telefonic de urgențe afișat pe badge-ul de concurs sau la 112.

 Concurenții sunt obligați să respecte regulile de protecție a
mediului înconjurător.
 În caz de abandon sau descalificare, reprezentantul echipei este
obligat să predea ștafeta reflectorizantă la punctul de start-finish
organizatorului.
 Concurenții sunt obligați să se protejeze și să evite eventualii
spectatori, animale, mașini sau cetățeni ajunși din întâmplare pe
traseu și sunt conștienți și anunțați de posibilitatea apariției lor.

Condiții ce atrag descalificarea:
 Neparcurgerea traseului în întregime sau scurtarea lui;
 Nefolosirea căștii de protecție pe timpul concursului;
 Comportamentul lipsit de fair-play și limbaj trivial față de
concurenți, organizatori sau spectatori( insultarea, îmbrâncirea
concurenților șicanarea etc) chiar și în mediul online;
 Folosirea ajutoarelor din afara concursului ( folosirea
autovehicolelor sau a motocicletelor);
 Toate bicicletele folositre trebuie propulsate doar prin forță
umană;
 Schimbarea ștafetei între echipe;
 Pierderea sau distrugerea ștafetei reflectorizante;
 Abandonarea ambalajelor sau a altor deșeuri pe traseu. Acestea
pot fi lăsate doar în punctele de alimentare și în zona de sosire;
 Nerespectarea indicațiilor organizatorilor;
 Descalificările se pot face și după concurs în urma vizualizării
pozelor, filmelor sau a sesizării fondate a altor concurenți.

Acordarea de drepturi:
Organizatorul sau terții pe care acesta îi poate autoriza periodic vor avea
dreptul de a înregistra și utiliza înregistrări audio, video și fotografii
(”materiale”) din cadrul evenimentului în scop de promovare, pe orice canale
de comunicare. Promovarea poate include numele, imaginea, vocea,
înfățișarea, evoluția sportivă și Materialele biografice.

Organizatorul va putea utiliza, difuza, proiecta, afișa, reproduce și /sau
pune la dispoziția publicului Materialele în orice și pe toate canalele de
comunicare, inclusiv, fără a se limita la, radio, televiziune, cinematograf,
evenimente, suporturi de date și internet. Organizatorul va avea dreptul de a
aduce orice modificări, întreruperi, tăieturi sau alte schimbări Materialelor și
a utiliza fără restricții Materialele astfel modificate. De asemenea,
organizatorul poate transfera drepturile acordate către orice terț. Sunteți
conștient de faptul că nu ve-ți avea dreptul de a aproba nici un Material.
Înțelegeți că este posibil să nu fiți identificat drept Participant la eveniment și
nu vă așteptați la nici un câștig financiar în urma apariției dumneavoastră în
orice Material legat de eveniment.
Dacă nu se prevede altceva, Organizatorul vă permite să vă utilizați
propria cameră foto/video în cadrul evenimentului, pentru a înregistra
imagini în mișcare și/sau o serie de imagini statice/pentru a înregistra
conținut (”Conținutul Participantului”). Utilizarea acestui Conținut al
Participantului este limitată la scopuri personale, adică pe propriul dvs site
web și pe canalele dvs de comunicare socială. Înțelegeți că Organizatorul
deține drepturile de proprietate intelectuală și de difuzare în mass-media a
evenimentului și, la cererea sa, îi veți acorda Organizatorului acces la
Conținutul Participantului. Orice utilizare în scop comercial, fie de către
participant, fie de către terți face obiectul aprobării prealabile a
Organizatorului.
Participantul cesionează și acordă Organizatorului, filialelor, afiliaților și
partenerilor săi, orice și toate drepturile cu privire la toate datele introduse și
materialele prezentate Organizatorului în legătură cu orice eveniment,
inclusiv vocea, imaginea, fotografia, declarațiile, informațiile biografice,
evoluțiile sportive, numele și înfățișarea sa, precum și orice conținut generat
de participant (denumite în mod colectiv ”Materialele de Înscriere”), în
temeiul legislației prezente și viitoare, în cea mai extinsă măsură posibilă
conform legii aplicabile. În cazul în care drepturile respective nu sunt
cesionabile, Concurentul acordă Organizatorului, drepturile irevocabile, la
nivel mondial, perpetue, exclusive, transferabile și nelimitate (nelimitate în
spațiu, timp sau scop) de a exploata, copia, distribui, transmite, publica,
interpreta, afișa, utiliza pentru a putea produce opere derivate și utiliza în
orice alt mod Materialele de Înscriere, pentru orice utilizare cunoscută sau
încă necunoscută ce li s-ar putea aduce. Aceasta include în special, dar se

face fără vreo plată sau informare a Concurentului. Dacă o instanță sau altă
autoritate constată că acordarea exclusivă de drepturi de mai sus nu este
complet valabilă din orice motiv, Concurentul acordă Oraganizatorului
drepturile irevocabile, la nivel mondial, perpetue, neexclusive, transferabile
și nelimitate ( nelimitate în spațiu, timp sau scop) de a copia, distribui,
transmite, publica, interpreta, afișa, utiliza pentru a produce opere derivate și
utiliza în orice alt mod Materialele de Înscriere, pentru orice utilizare
cunoscută sau încă necunoscută ce li s-ar pute a aduce, fără nici o plată sau
informare a Concurentului. Oricând acest lucru îi este permis de legile
aplicabile, Concurentul renunță la orice și la toate drepturile morale de
autor(denumite uneori și ” drept moral” sau având denumiri similare) asupra
Materialelor de Înscriere, în favoarea Organizatorului. Cesiunile și licențele
din această secțiune includ în special, fără a fi limitate la, următoarele
drepturi: dreptul de difuzare, dreptul de a pune la dispoziția publicului
(descărcare/drepturi pentru difuzare la cerere), drepturile de ecranizare sau de
dramatizare (dreptul de adaptare cinematografică/expoziție), drepturille
video, dreptul de distribuție și copiere, dreptul de modificare și dublaj,
dreptul de promovare, dreptul de merchandising, dreptul de publicare și
drepturile de adaptare într-o dramă teatrală, dramă radiofonică și carte
audio/vorbită. De asemenea, Organizatorul dobândește dreptul de a aduce
orice modificări, întreruperi, ștergeri, tăieturi sau alte schimbări Materialelor
de Înscriere și dreptul exclusiv de a exploata versiunea astfel modificată în
oreice mod. Organizatorul și societățile mamă ale acestuia, filialel, afiliații și
partenerii vor putea exploata Materialele de Înscriere fără nici o limitare și
indiferent de canalul prin care se produce exploatarea. Cu toate acestea,
Organizatorul nu este obligat să facă uz de aceste drepturi.
De asemenea, Organizatorul are dreptul irevocabil de a cesiona drepturile
integral sau parțial către orice terț și de a acorda orice sublicență, respectiv
drepturi de exploatare și/sau permisiuni de exploatare sau de a își exercita
drepturile în nume propriu sau prin terți. Singura remunerație pentru această
cesiune cuprinzătoare și acordare de drepturi va fi șansa de a câștiga un
premiu în cadrul evenimentului.
Organizatorul, inclusiv societățile sale afiliate și partenerii, poate fi
obligat să vă solicite să încheiați un contract de licențiere separat care îi
permite Organizatorului să utilizeze datele introduse și materialele create de
Participant și prezentate Organizatorului în scopuri promoționale sau

administrative sau în alte scopuri ce depășesc așteptările rezonabile ale
Participantului.
Câștigătorilor li se poate cere să participe în activități de promovare, iar
Organizatorul își rezervă dreptul de a utiliza numele și adresele de email
câștigătorilor, fotografiile acestora și înregistrările audio și/sau video cu
aceștia în orice material promoțional.

Răspundere și garanții
Participantul confirmă că se află într-o stare fizică și psihică adecvată și că
deține toate abilitățile necesare pentru a participa la eveniment. Totuși,
Participantul este conștient că participarea implică un anumit grad de risc. De
aceea, Participantul confirmă că nici Organizatorul evenimentului, nici
oricare dintr societățile afiliate acestuia nu pot fi învinovățite în nici un fel
dacă Participantul suferă vătămări corporale.
Dacă Participantul provoacă daune oricărei alte persoane sau bunurilor
acesteia, Participantul acceptă răspunderea și se va asigura că
Organizatorului nu i se impută nicio pagubă în acest sens.
Participantul se obligă să respecte regulile de concurs și de siguranță ale
organizatorului și să urmeze orice instrucțiuni. Participantul trebuie să-și
verifice echipamentul, care trebuie să fie într-o stare bună de funcționare,
întreținut corespunzător și adecvat evenimentului, fiind conștient că
Participantului nu i se va permite să participe decât după o verificare la fața
locului și/sau un control de siguranță. Participarea poate fi refuzată de
Organizator în orice moment.
Organizatorul se angajează să depună eforturi rezonabile pentru a menține
serviciile hardware și software adecvate pentru Site-ul web al evenimentului
și nu răspunde pentru: înscrierile după încheiere termenului, pierdute,
întârziate, deteriorate, direcționate greșit, incomplete, indescifrabile sau
neinteligibile; defecțiunile, întreruperile, întârzierile sau problemele legate de
telefoane, componente electronice, hardware sau programe software, rețea,
internet sau computere; erorile de transmisie; informările cu privire la
premiile care au fost trimise, dar nu au fost primite; orice pierdere suferită de
orice persoană care se înscrie sau încearcă să se înscrie și/sau să participe la
Concurs, fie că înscriere s-a pierdut, nu s-a trimis, a fost prelucrată greșit, sau
nu a fost câștigătoare.

Organizatorul se angajează și să asigure transparența cu privire la
corectitudinea competiției și va depune eforturi pentru a asigura, împreună cu
furnizorii săi de servicii siguranța și buna desfășurare a Concursului.
Organizatorul nu răspunde în cazul în care un Participant nu este apt din
punct de vedere fizic sau psihic să îndeplinească oricare dintre sau toate
sarcinile descrise; nu există nici un drept legal de participare la acest
eveniment. Organizatorul nu răspunde în cazul în care un Participant suferă
o vătămare corporală în timpul efectuării acțiunilor ce privesc acest
eveniment. Declarați că nu suferiți de nici o boală care v-ar împiedica să
participați la competiție în condiții de siguranță sau care ar reprezenta un risc
față de ceilalți participanți. Vă mai angajați că nu vi se interzice în alt mod să
participați la eveniment, din nici un alt motiv.
Organizatorul este răspunzător conform legii numai pentru daunele aduse
vieții și/sau sănătății ca urmare a unei vătămări: (a) în cazul producerii cu
premeditare a vătămării sau (b) în cazul unei neglijențe grave, dacă
Concurentul intră în categoria consumatorilor conform legislației aplicabile
pentru protecția consumatorului. Fără a aduce atingere celor de mai sus,
Organizatorul este răspunzător pentru neglijențe minore numai în cazul
încălcării unei obligații contractuale semnificative din aceste Clauze. În
aceste cazuri, răspunderea se va limita la daunele tipice și care pot fi
prevăzute; în alte cazuri, Organizatorul nu va răspunde pentru neglijențe
minore.
În măsura permisă de lege, Organizatorul exclude orice răspundere față de
dvs pentru orice pierdere de venituri, de profituri, de fond comercial, de date,
de oportunitate (fie directă sau idirectă în fiecare caz) și pentru orice pierdere
sau pagubă indirectă sau secundară suferită de dvs în legătură cu participarea
la eveniment.
În nici un caz Organizatorul nu va fi responsabil sau răspunzător pentru
orice neîndeplinire sau îndeplinire cu întârziere a obligațiilor sale în temeiul
prezentelor Clauze dacă acesta decurge din/sau este cauzată în mod direct sau
indirect de forțe ce se află în afara controlului său rezonabil, incluzând, fără a
se limita, la greve, întreruperi ale activității, accidente, cazuri fortuite,
pierderi sau defecțiuni ale utilităților, comunicațiilore sau serviciilor
informatice (software sau hardware).

În măsura cea mai largă permisă de lege, nici o altă condiție, garanție sau
clauză nu i se aplică evenimentului.

Prevederi generale
Dacă orice prevedere din Clauze va fi declarată nevalabilă, ilegală sau
neaplicabilă, valabilitatea, legalitatea și aplicabilitatea celorlalte prevederi ale
Clauzelor nu vor fi afectate sau diminuate în nici un fel de acesta.
Aceste Clauze vor fi reglementate de legea din România, iar părțile se
supun competenței neexcusive a instanțelor din România.
Pentru întrebări generale ce decurg din aceste Clauze și/sau se referă la
această competiție, vă rugăm să contactați Organizatorul prin email
contact@culturaodobesti.ro sau la WhatsApp +40723 379 007 sau
0237/676545.

