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REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE AL EVENIMENTULUI „CUPA EDU” 

- Ediția 2018 - 

 

1. Denumirea evenimentului:  –  „CUPA EDU”, Ediția 2018  

 

2. Denumirea prezentului document: - „Regulament de organizare și desfășurare al 

evenimentului  „CUPA EDU”, Ediţia 2018” [în continuare „Regulamentul ”] 

 

3. Capitolele prezentului document: 

 Preambul [pag. 1-2]; 

 Definiții [pag. 2-3]; 

 Capitolul I – Regulamentul competiției de baschet „CUPA EDU”, Ediția 2018 [pag. 3-11]; 

 Capitolul II – Regulamentul activităților civice [pag. 11]; 

 Prevederi finale [pag. 11-12]; 

 Anexa nr. 1  - Acord de participare [pag. 13]; 

 Anexa nr. 2 -  Declaraţie de părinte / reprezentant legal pentru participant minor [pag. 14–15]; 

 Anexa nr. 3 – Declaraţie participant major [pag. 16 - 17]; 

 

Preambul   

 

„CUPA EDU” este un eveniment organizat de Asociația PRAXIS IURIS [„Organizatorul”] prin care se 

urmărește atât  promovarea educației fizice și a sportului, cât și a implicării cetățenești active și 

dezvoltarea conștiinței civice a tinerilor.  

 

Evenimentul „CUPA EDU”  cuprinde o competiție de baschet între licee și o serie de activități ce au ca 

scop dezvoltarea conștiinței civice a elevilor din cadrul liceelor participante în cadrul competiției de 

baschet.  

 

TOATE CAPITOLELE ŞI ANEXELE PREZENTULUI DOCUMENT FORMEAZĂ ÎMPREUNĂ REGULAMENTUL 

DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE AL EVENIMENTULUI „CUPA EDU”, EDIŢIA 2018 IAR PARTICIPAREA 

LA EVENIMENT SEMNIFICĂ ACCEPTAREA INTEGRALĂ, FĂRĂ REZERVE ȘI NECONDIȚIONATĂ A 

TUTUROR PREVEDERILOR SALE. 
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ORGANIZATORUL ARE DREPTUL SĂ ADUCĂ ADĂUGIRI, MODIFICĂRI SAU COMPLETĂRI PREVEDERILOR 

PREZENTULUI REGULAMENT FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ, ACESTEA INTRÂND ÎN VIGOARE LA 

DATA PUBLICĂRII ACESTORA PE WEBSITE-UL / WEBSITE-URILE ORGANIZATORULUI ȘI / SAU PE 

REȚEAUA / REȚELELE DE SOCIALIZARE ALE ORGANIZATORULUI DESTINATE EVENIMENTULUI. 

PREZENTUL REGULAMENT ESTE VALABIL PERMANENT, PE TOATA DURATA EVENIMENTULUI 

ÎNCEPÂND CU DATA PUBLICĂRII SALE PE WEBSITE-UL / WEBSITE-URILE ORGANIZATORULUI ȘI / SAU 

PE REȚEAUA / REȚELELE DE SOCIALIZARE ALE ORGANIZATORULUI DESTINATE EVENIMENTULUI. 

 

ORGANIZATORUL ARE DREPTUL DE A CONTROLA RESPECTAREA PREZENTULUI REGULAMENT ÎN 

ORICE MOMENT. 

 

Definiții 

Oriunde în prezentul document termenii: 

 „Organizatorul” înseamnă Asociaţia PRAXIS IURIS, cu sediul în Mun. Bucureşti, Sector 2, Şos. 

Iancului, Nr. 128, Bl. G, Sc. A, Et. 1, Apt. 3, cod poştal 021729, având număr de ordine în 

Registrul Persoanelor Juridice de la Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti 28/29.11.2013, CIF 

28179527, cont bancar RO37INGB 0000 9999 0487 1779 deschis la ING BANK N.V. Amsterdam 

Sucursala București; 

  „Evenimentul  „CUPA EDU”, Ediția 2018” / „Evenimentul”   va desemna întregul eveniment, 

care cuprinde atât competiția de baschet, cât și activitățile civice; 

  „Competiția de baschet „CUPA EDU”, Ediția 2018” /  „Competiția de baschet”   /  „Competiția” 

va desemna competiția de baschet dintre licee;    

  „Participantul” / „Participanții” orice altă persoană care participă la Eveniment, în afară de 

Organizator, inclusiv sponsorii, partenerii, alte persoane care participă la desfășurarea 

Competiției (arbitrii, agenți securitate, fotografi, comentatori, presă, etc.). Participantul 

autorizat este posesorul unui bilet de acces, sau alte persoane care participă la realizarea 

Evenimentului (ex. voluntari agreați și recunoscuți de Organizator), reprezentanți ai 

partenerilor și / sau sponsorilor și furnizorii de servicii (MC, fotograf, arbitrii, securitate, 

personal medical, etc.). Participantul neautorizat este orice altă persoană decât un Participant 

autorizat, inclusiv un Participant autorizat căruia i s-a interzis / retras dreptul de a participa 

Eveniment în condițiile prezentului Regulament; 

  „Incinta” / „Incinta sportivă” va însemna locul desfăşurării Competiţiei, respectiv Arena de 

Baschet din cadrul Federaţiei Române de Baschet din Mun. Bucureşti, Sector 2, Bd. Basarabia, 
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Nr. 39, precum şi perimetrul de acces către incintă, respectiv trotuare, curţi interioare, alei, 

etc. 

 

Prezentul Regulament este aplicabil tuturor Participanților, atât a celor autorizați, cât și celor 

neautorizați, câtă vreme aceștia participă la Eveniment.  

 

Capitolul I – Regulamentul competiției de baschet „CUPA EDU”, Ediția 2018 

 

Art. 1. Echipele participante 

În competiția de baschet „CUPA EDU”, Ediția 2018 pot participa liceele nominalizate de Organizator, prin 

intermediul unei singure echipe, cu maxim 12 jucători în lot, sex masculin, legitimaţi şi/sau nelegitimaţi 

la cluburi sportive. 

 

Art. 2. Înscrierea în competiția de baschet  „CUPA EDU”, Ediția 2018 

2.1. Documentele necesare înscrierii în competiția de baschet „CUPA EDU” , Ediția 2018 sunt 

următoarele: 

 formular de înscriere unitate de învățământ cu viza directorului purtând mențiunea 

„certificăm exactitatea datelor înscrise”;  

 declarație profesor coordonator („Antrenor”) cu viza directorului purtând mențiunea 

„certificăm exactitatea datelor înscrise”; 

 declarație părinte / ocrotitor legal al participantului minor; 

 declarație participant major; 

2.2.  TRANSMITEREA CĂTRE ORGANIZATOR A FORMULARELOR DE ÎNSCRIERE SEMNIFICĂ CITIREA 

INTEGRALĂ A PREZENTULUI DOCUMENT ȘI SEMNIFICĂ ACCEPTAREA INTEGRALĂ ŞI FĂRĂ REZERVE A 

TUTUROR PREVEDERILOR ACESTUIA. ACCEPTAREA ACESTUIA ÎN TOTALITATEA CLAUZELOR SALE, 

FĂRĂ REZERVE ESTE O CONDIȚIE DE PARTICIPARE  ÎN CADRUL EVENIMENTULUI „CUPA EDU”, Ediția 

2018.  

2.3.  Formularul de înscriere va cuprinde denumirea unității de învățământ, lista elevilor 

componenți ai echipei de baschet, avizul medicului pentru fiecare jucător cu mențiunea „apt pentru 

efort fizic”, sau o altă mențiune echivalentă, viza directorului cu mențiunea „certificăm exactitatea 

datelor înscrise”, precum și declarațiile relevante. Formularele pot fi trimise de pe adresa de email 

oficială a unității de învățământ către adresa contact@cupaedu.ro și vor fi ridicate în original de un 

desemnat al Organizatorului. Componența echipelor nu poate fi schimbată pe parcursul Competiției. 

mailto:contact@cupaedu.ro
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2.4.  Unitățile de învățământ care nu înaintează formulare cel mai târziu la data de 20 Noiembrie 

2018, sau cele care înaintează formulare completate necorespunzător, incomplet, cărora le lipsesc 

semnăturile sau viza directorului și mențiunea „certificăm exactitatea datelor înscrise” vor fi 

descalificate și nu au dreptul să participe la Competiție. 

2.5.  După validarea înscrierilor echipele participante vor fi anunțate pe website-ul Organizatorului 

sau (www.praxis-iuris.org), pe pagina oficială a Evenimentului (www.cupaedu.ro) și pe pagina de 

facebook oficiala (www.facebook.com/cupaedu) iar unitățile de învățământ vor publica o informare 

pe website-ul lor / pagina de Facebook / alte rețele de socializare privind participarea la Competiție 

și vor face cunoscut prezentul Regulament în interiorul fiecărei unității de învățământ. 

2.6.  Echipele care vor folosi jucări fără drept de joc vor fi eliminate din Competiție și vor risca 

eliminarea și pentru următoarele ediții. 

2.7. COMPONENȚII ECHIPELOR TREBUIE SĂ AIBĂ ASUPRA LOR CARTEA DE IDENTITATE SAU 

PAȘAPORTUL ȘI CARNETUL / LEGITIMAȚIA DE STUDENT VIZATĂ PENTRU ANUL 2018 – 2019 LA 

FIECARE MECI. 

2.8. Nu le va fi permis să evolueze jucătorilor care se află sub influența alcoolului, drogurilor, sau 

care poartă orice alt accesoriu/vestimentație în afara echipamentului regulamentar de joc, aceștia 

fiind eliminați din Competiție. Echipa care are în componență un astfel de jucător poate fi 

descalificată. 

2.9. Echipele ale căror suporteri vor provoca incidente care ocazionează întreruperea partidelor cu 

mai mult de 10 minute o dată, sau 20 de minute în total, în decursul unei partide, vor fi considerate a 

fi pierdut meciul prin forfait, acesta urmând a fi întrerupt. Organizatorul, în funcție de gravitatea 

incidentelor, poate decide excluderea echipei din Competiție. Eliminarea va fi hotărâtă de 

Organizator, cu consultarea arbitrilor și se va face mențiune despre aceasta pe foaia de arbitraj. 

 

Art.3.  Sistem de desfășurare 

1.1. Competiția de baschet „CUPA EDU”, Ediția 2018 se va desfășura în perioada 7-9 decembrie 2018, 

în cadrul Arenei de Baschet din cadrul Federației Române de Baschet situată în București, Sector 2, Bld. 

Basarabia, Nr. 39, în următoarele intervale orare: 

 Ziua 1 – 7 decembrie 2018, 15:00-19:00 (2 meciuri); 

 Ziua 2 – 8 decembrie 2018, 09:30 – 13:30 (2 meciuri); 

 Ziua 3 – 9 decembrie 2018, 09:30-13:30 (2 meciuri). 

1.2. Intervalele orare sunt orientative, prezentul Regulament producând efecte pe întreaga durată 

efectivă a Competiției, indiferent de intervalul orar. 

http://www.praxis-iuris.org/
http://www.cupaedu.ro/
http://www.facebook.com/cupaedu
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1.3. Sistemul de desfășurare al Competiției de baschet va fi „fiecare cu fiecare”, urmând ca echipele 

participantă să susțină câte trei (3) meciuri de baschet. Un meci este format din patru sferturi a câte 10 

minute fiecare, respectiv două reprize. Pauzele sunt de 2 minute între sferturile 1 și 2, respectiv 3 și 4 și 

de 10 minute între sferturile 2 și 3 (între reprize). 

1.4. Programul de desfășurare al meciurilor se va publica în data de 01.12.2018 pe oricare dintre 

paginile de internet ale Organizatorului  și/sau pe paginile rețelelor de socializare ale Organizatorului. 

 

Art.4. Regulamentul de joc 

4.1. Jocurile de baschet se vor desfășura conform ROJB care poate fi accesat/descărcat de la adresa 

http://www.frbaschet.ro/documente/download/2017_ROJB_Final_29%20Sep.%202017.pdf, cu 

următoarele amendamente: 

 echipa liceului va fi compusă din 12 (doisprezece) jucători, elevi ai școlii, îndrumați de 1 (un) 

profesor de educație fizică și sport în calitate de antrenor; pot participa doar elevii din clasele IX-

XII, cu vârsta cuprinsă între minim 14 ani împliniți și maxim 19 ani și 3 luni la data înscrierii în 

Competiție. Nerespectarea prezentei reguli va duce la descalificarea echipei participante; 

 jucătorii și antrenorul vor fi înscriși pe un tabel semnat de antrenor și semnat și ștampilat de 

directorul școlii purtând mențiunea „certificăm exactitatea datelor înscrise”; tabelul va fi anexă la 

formularul de înscriere; 

 jucătorii vor evolua în echipamentul pus la dispoziție de Organizator, respectiv şort şi maiou. 

Echipamentul este nou și produs special și achiziționat Organizator pentru Competiția de baschet 

„CUPA EDU”, Ediția 2018. Organizatorul nu va asigura încălțămintea jucătorilor, aceștia fiind 

obligați să evolueze exclusiv în pantofi sport, pentru baschet. 

 

Art. 5. Punctaj, departajare 

5.1. Pentru victorie se acorda 2 puncte, pentru înfrângere 1 , pentru descalificare sau forfait 0 puncte. 

5.2. Dacă la sfârșitul Competiției două sau mai multe echipe înregistrează același număr de puncte, va 

fi declarată câştigătoare echipa care, după următoarele criterii, în ordine: 

 are înscris un număr mai mare de puncte în meciurile directe cu echipele cu care se află la 

egalitate; 

 are un număr de puncte primit mai mic în meciurile directe cu echipele cu care se află la egalitate; 

 are cel mai mic număr de puncte primite în meciurile jucate pe parcursul Competiției; 

 are cea mai mare diferență, în medie, între punctele marcate și cele primite pe parcursul 

Competiției; 

http://www.frbaschet.ro/documente/download/2017_ROJB_Final_29%20Sep.%202017.pdf
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 are cei mai puțini jucători eliminați din motive  (în ordine) antisportive, greșeli tehnice, faulturi de 

joc. 

5.3. Dacă nu se poate stabili câștigătorul în urma aplicării celor de mai sus, acesta se va trage la sorți. 

 

Art.6. Premii 

6.1. Premiile acordate vor fi în dotări sportive (produse), după cum urmează: 

6.1.1. Jucătorii ocupanți ai Locului I și antrenorul – cupon valoric nominal de 400 (patrusute) lei pentru 

produse achiziționate de pe website-ul www.trops.ro; 

6.1.2. Jucătorii ocupanți ai Locului I și antrenorul – cupon valoric nominal de 200 (douăsute) lei pentru 

produse achiziționate de pe website-ul www.trops.ro; 

6.1.3. Jucătorii  ocupanți ai locurilor III și IV o minge de baschet MOLTEN, iar antrenorii un cupon 

valoric nominal de 200 (douăsute) lei. Locurile III și IV pot primi modele diferite de mingi. 

6.1.4. Jucătorii și antrenorii vor primi diplome de participare; 

6.1.5. Jucătorii declarați de Organizator „MVP” și „Cel mai bun jucător defensiv al turneului” vor primi 

câte o medalie. Ca regulă, distincția de „MVP” se va acorda unuia dintre jucătorii echipei ocupante a 

Locului I al Competiției. 

6.1.6. Echipamentul pus la dispoziție de Organizator va reveni liceelor participante. 

6.2.  Pot fi acordate și alte premii sau suplimentări din decizia exclusivă a Organizatorului. 

6.3. Reguli de utilizare a cupon valoric nominal: 

 cuponul va putea fi utilizat exclusiv pe platforma online www.trops.ro până la data de 31.12.2018; 

 cuponul nu poate fi folosit pentru produse aflate deja în promoție. Promoțiile nu trebuie anunțate 

în avans, deținătorii urmând a alege produsele la momentul plasării comenzii dintre cele ce nu se 

află în promoție.  

 dacă o comandă depășește valoarea cuponului (400 lei sau 200 lei), la diferență ce va trebui 

achitată de deținător,  acesta beneficiind pentru diferență de o reducere de 30%.  

ex.: la o comandă de 500 (cincisute) de lei plasată de un deținător al cuponului de 400 de lei, la 

diferența de 100 (unasută) lei dintre 400 și 500 lei se va aplica reducere de 30% astfel încât 

suma finală achitată de beneficiarul cuponului va fi de 70 (șaptezeci) lei. 

6.4. Biletul nu este transmisibil și nu poate fi transformat în bani. În situația achiziționării unui produs 

sub valoarea cuponului, deținătorul nu va primi rest în bani. 

6.5. PREMIILE SE VOR ACORDA DOAR JUCĂTORILOR PREZENȚI LA TOATE CELE TREI (3) MECIURI ALE 

ECHIPEI, ÎN ECHIPAMENTUL DE JOC PUS LA DISPOZIȚIE DE ORGANIZATOR, DE LA MOMENTUL ÎNCEPERII 

http://www.trops.ro/
http://www.trops.ro/
http://www.trops.ro/
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TIMPULUI REGULAMENTAR DE JOC ȘI PÂNĂ LA FINALUL TIMPULUI DE JOC, INCLUSIV AL PRELUNGIRILOR, 

DACĂ VA FI CAZUL.  

 

Art. 7. Protecția datelor cu caracter personal 

7.1. Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal colectate exclusiv în scopul desfășurării 

Evenimentului, prelucrarea fiind indispensabilă pentru organizarea și desfășurarea acestuiai. Datele 

colectate pot fi utilizate de către Organizator pentru organizare, spre exemplu, acces în sală/vestiar, 

întocmirea fișelor de arbitraj, a listelor de prezență la meci. De asemenea, parte din datele colectate 

vor fi transmise Sponsorului MARPLUS S.R.L., J26/1617/2003, CUI 15963777 (SPORTLIFE/PEAK) 

pentru întocmirea și verificarea listelor de premiere.  

7.2. Utilizarea în scop de marketing nu va fi realizată decât cu acordul exprimat expres de către 

participanți. 

7.3. Organizatorul declară că va lua toate măsurile de siguranță rezonabile de protecție a datelor ce 

ajung la cunoștința sa ca urmare a completării formularelor de participare la Evenimentul „CUPA 

EDU”, Ediția 2018. 

7.4. Prelucrare datelor cu caracter este indispensabilă şi obligatorie pentru îndeplinirea obligațiilor 

Organizatorului în calitatea sa de organizator al Evenimentului. Prelucrarea se face cu respectarea 

legislaţiei în vigoare, în scopul organizării Evenimentului. Fiecare Participant a fost informat cu 

privire la drepturile sale de informare, acces, intervenţie şi celelalte drepturi prevăzute de legislaţie 

şi are cunoştinţă despre politica de confidenţialitate a Organizatorului disponibilă online la adresa 

www.cupaedu.ro/politica-de-confidentialitate/.   Organizatorul se obligă să respecte prevederile şi 

dispozițiile prevăzute în Regulamentul UE nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 

priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de 

abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor). 

 

Art. 8. Accesul în incinta și în perimetrul incintei 

8.1. Intrarea în Incinta sau în perimetrul Incintei delimitat unilateral de către Organizator este 

interzis persoanelor care au asupra sa obiecte periculoase și substanțe interzise, precum cele de mai 

jos (exemplificativ, iar nu limitativ):  

 

http://www.cupaedu.ro/politica-de-confidentialitate/
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substanțe halucinogene; medicamente 

neînsoțite de 

prescripție medicală; 

recipiente din sticlă; recipiente din plastic 

mai mari de 100 de ml, 

altele decât cele 

conținând apă; 

spray-uri, pulverizatoare, 

etc.; 

apă îmbuteliată PET 

peste. 0,5L; 

mâncare, băuturi, 

alcool, tutun, derivate 

ale acestora ; utilizarea 

țigărilor electronice 

este interzisă în timpul 

evenimentului; 

geamantane, rucsacuri 

voluminoase, etc.; 

recipiente, obiecte din 

tablă, lemn, aluminiu, 

etc. ; 

 

orice obiecte 

ascuțite (foarfece, 

șurubelnițe, lame,  

cuțite, seringi, etc.), 

sau periculoase 

(pietre, ciocane, 

bețe, lanțuri), sau 

care pot fi folosite în 

mod periculos 

(umbrele, bastoane, 

etc.) ; 

materiale pirotehnice; 

 

artificii; 

 

material inflamabile, 

explozibile; 

lasere; portavoce, fluiere, 

orice alte instrumente 

ce pot cauza disconfort 

fonic; 

autocolante; 

 

aparate foto/video 

profesionale  

 

biciclete, 

skateboard, role, 

hover-board, etc; 

 

animale; 

 

orice obiecte mari, 

voluminoase; 

 

8.2. Agenții de securitate pot considera și orice alte obiecte ca fiind periculoase și pot interzice 

accesul în Incintă a acestora și a posesorilor, în cazul în care nu înțeleg să renunțe la ele. 
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8.3. Toate obiectele nepermise în sală vor rămâne la intrarea în Incintă iar Organizatorul nu va 

răspunde pentru pierderea, deteriorarea lor. Dacă obiectele nu se ridică în termen de 2 (două) ore 

ulterior finalizării meciurilor, acestea se vor considera abandonate și vor fi depuse pentru colectare  

la gunoi, Organizatorul fiind exonerat de orice răspundere pentru orice prejudicii cauzate de acest 

demers. 

8.4. Participanții sunt obligați să nu lase nimic în urma sa în sala în care se desfășoară meciurile sau 

în perimetrul stabilit de Organizator, sub sancțiunea plății unei penalități de 200 [douăsute] de lei 

reprezentând taxă de curățenie. Taxa de curățenie nu exonerează Participantul să despăgubească 

integral Organizatorul sau Federația Română de Baschet pentru orice prejudiciu sau daună cauzată 

acestora sau bunurilor acestora în cursul desfășurării Evenimentului. 

8.5. Echipele de securitate pot întrerupe accesul dacă numărul de Participanți depășește 

capacitatea sălii și oricând dacă procesul de verificare al Participanților durează prea mult, iar 

Competiția începe. Accesul în sală se face pe bază de tichet de acces, numerotat,  gratuit. Biletul  de 

acces indică meciul, data și intervalul orar în care este permis accesul în sală Participantului. La 

finalul intervalului orar, sau cel mai târziu la finalul meciului, în cazul în care există prelungiri care 

depășesc intervalul indicat, deținătorul biletului este obligat să părăsească Incinta. Toți Participanții 

au obligația să părăsească Incinta la finalul celui de-al doilea meci, din fiecare zi. 

8.6. Organizatorul nu asigură locuri de parcare pentru Participanți / însoțitorii acestora. 

8.7. Organizatorul nu răspunde pentru nicio daună suferită de Participanți, sau de pierderea 

obiectelor acestora în timpul participării la Cmompetiție.  

8.8. Participanții au obligația de a păstra supra lor biletul de acces pe toată durata prezenței în 

Incintă, fiind obligați să îl prezinte pentru control Organizatorului sau agenților de securitate, la 

cererea simplă, verbală a acestora. 

8.9. Jucătorii vor avea drept de acces în vestiarul indicat de Organizator sau reprezentanții 

Federației Române de Baschet și vor trebui să îl părăsească în cel mult 30 (treizeci) de minute de la 

încheierea meciului  în care au evoluat. Nicio altă persoană, în afara jucătorilor și antrenorului, nu 

are drept de acces în vestiar, cu excepția Organizatorului, agenților de securitate și reprezentanții 

Federației Române de Baschet. 

8.10. Toți Participanții au obligația să aibă un comportament decent și să se abțină de la acțiuni și / 

sau declarații și / sau comportamente care să pună în pericol viața, sănătatea, integritatea fizică, 

precum și de la orice declarații defăimătoare și / sau jignitoare. Aducerea unor injurii și / sau orice fel 

de declarații amenințătoare la adresa arbitrilor va fi sancționată cu o amendă de 500 (cincisute) de 



 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE AL EVENIMENTULUI „CUPA EDU”, Ediția 2018  

Copywright – Asociația PRAXIS IURIS [București, CIF 28179527] 

10 

lei și înlăturarea din Incintă a persoanei, precum și interzicerea  reintrării în sală în aceeași zi și în 

zilele următoare, dacă este cazul. 

8.11. INTRAREA ESTE LIBERĂ, PE BAZA BILETULUI DE ACCES GRATUIT, ÎN LIMITA CAPACITĂȚII 

MAXIME DE 300 (TREISUTE) DE LOCURI A INCINTEI. CU EXCEPȚIA INVITAȚIILOR BILETELE DE ACCES SE 

ELIBEREAZĂ SPECTATORILOR SOSIȚI LA SALĂ, ÎN ORDINEA ÎN CARE ACEȘTIA SE PREZINTĂ LA POARTA 

DE ACCES. ORGANIZATORUL NU PERCEPE, DIRECT SAU PRIN ALTE PERSOANE, NICIUN FEL DE TAXE 

DE INTRARE SAU DE PARTICIPARE DE LA PARTICIPANȚI ȘI NU COMERCIALIZEAZĂ NICIUN FEL DE 

PRODUS SAU SERVICIU ÎNAINTE, ÎN TIMPUL, SAU ULTERIOR EVENIMENTULUI. ORICE ÎNCERCARE A 

UNEI TERȚE PĂRȚI DE A FACE ACEST LUCRU NU ARE LEGĂTURĂ CU ORGANIZATORUL, ESTE STRICT 

INTERZISĂ ȘI TREBUIE RAPORTATĂ DE ÎNDATĂ ORGANIZATORULUI SAU ECHIPELR DE SECURITATE. 

 

Art. 9. Acordul pentru primul ajutor, condiții speciale de participare 

9.1. Participantul își exprimă acordul de a primi tratamentul medical recomandat de personalul 

medical ce asigură în timpul Competiției, în cazul în care personalul medical consideră acest lucru 

necesar. 

9.2. Întrucât este posibil ca în timpul Competiției nivelul de zgomot și sau de intensitate 

emoțională să dăuneze Participanților, Organizatorul declară expres că nu își asumă nicio 

responsabilitate în aceste situații și recomandă Participanților care au cunoștință că participarea la 

astfel de evenimente le dăunează să nu participe, iar celor care nu cunosc să se supună unui control 

medical înainte de participare. În toate cazurile, fiecare Participant are obligația de a anunța cadrele 

medicale prezente de orice stare de disconfort resimțită și de a respecta întrutotul indicațiile 

acestora.  

9.3. Organizatorul nu recomandă ca la Competiție să participe copii sub 7 ani, femeile gravide, 

persoane cu handicap ce pot fi afectate de astfel de evenimente. Copiilor sub 2 ani și 8 luni le este 

interzis accesul în lipsa căștilor de protecție fonică. 

9.4. MINORII SUB 14 ANI AU VOIE SĂ PARTCIPE LA EVENIMENT DOAR ÎNSOȚIȚI DE UN ADULT, IAR 

CEI ÎNTRE 14 - 18 ANI TREBUIE SĂ PREZINTE UN ACT DE IDENTITATE, ÎN CAZ CONTRAR NU LE VA FI 

PERMIS ACCESUL ÎN SALĂ. 

 

Art. 10. Drepturi de proprietate intelectuală. 

10.1. „CUPA EDU” este marcă înregistrată de către Asociația PRAXIS IURIS, OSIM 2016 – 2026, 

număr marcă 148088, Clasa NISA 41: educație, instruire, divertisment, activități sportive și culturale. 

Asociația PRAXIS IURIS deține drepturile asupra mărcii „CUPA EDU” pe care le exercită în mod 
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exclusiv. Orice utilizare a mărcii de către o terță persoană este strict interzisă, Organizatorul având 

drept de despăgubire împotriva acesteia în condițiile legii. 

10.2. Toate materialele publicate în orice formă și aduse la cunoștința publicului în orice modalitate, 

direct sau prin intermediul unor terți de către Organizator în legătura cu Evenimentul „CUPA EDU” , 

precum texte, poze, redări audio/video, logo-uri, etc. sunt apărare de legislația în vigoare privind 

protecția drepturilor de autor în favoarea Organizatorului și / sau a partenerilor săi.  

10.3. Participanții, vizitatorii paginilor de internet, rețelelor de socializare, etc. și / sau alte persoane 

nu le pot copia, distribui, încorpora în alte materiale nici în tot, nici în parte, fără acordul 

Organizatorului, cu excepția acelor informații destinate exclusiv informării publice asupra 

Evenimentului „CUPA EDU”, fără obținerea unor avantaje materiale sau de altă natură.  

 

Art. 11. Înregistrarea imaginilor și sunetelor 

11.1. Participanții declară ca înțeleg deplin și acceptă expres că Organizatorul este singura persoană 

îndreptățită să capteze sunete și/sau imagini,  orice alte reprezentări, redări, etc. statice și / sau în 

mișcare ale acestora în timpul Evenimentului „CUPA EDU”, Ediția 2018 având drept de imagine 

exclusiv și transferabil asupra tuturor înregistrărilor, inclusiv asupra acelora realizate de Participanți.  

11.2. Participanții declară ca înțeleg deplin și acceptă expres că Organizatorul va putea să facă 

publice sunete și / sau imagini,  orice alte reprezentări, redări, etc., ocazional și / sau în mod repetat, 

în care participanții apar în timpul Evenimentului atât în scop publicitar, cât și/sau comercial în 

legătură cu promovarea Evenimentului „CUPA EDU”, Ediția 2018 și a activității Asociației PRAXIS 

IURIS și nu are nicio pretenție materială, sau de orice altă natură. Organizatorul dobândește inclusiv 

dreptul de a edita, prelucra, etc. sunetele și / sau imaginile captate, în scopul realizării materialelor. 

11.3. Participanții pot utiliza aparate de fotografiat și înregistrat integrate într-un dispozitiv tip 

smartphone/tabletă însă cu respectare regulii de mai sus, respectiv fiindu-le interzis să le folosească 

în orice scop altul decât personal și/sau de postare pe rețelele de socializare, în conturile personale 

nu profesionale. 

 

Capitolul II – Regulamentul activităților civice  

 

11. În funcție de locul ocupat în cadrul Competiției de baschet, unitățile de învățământ vor 

participa la o serie de activități civice, conform programului prezentat de Organizator și agreat de 

respectivele unități de învățământ. Activitățile civice pot consta în nominalizarea unui beneficiar care 

să primească o sponsorizare din partea Organizatorului, sau a partenerilor săi, sau participarea în 
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cadrul unui proiect realizat cu ajutorul finanțării Organizatorului. Modalitatea exactă va fi stabilită 

exclusiv de Organizator.  Unitățile de învățământ participante pot refuza să participe la activitățile 

civice, fără a fi obligate să ofere vreo motivare. 

 

Art. 12. Prevederi finale 

12.1. Prezentul Regulament este elaborat în scopul bunei desfășurări a Evenimentului „CUPA EDU”, 

Ediția 2018. Participarea la Eveniment reprezintă cunoașterea și acceptarea deplină, fără rezerva 

și/sau condiționări de către participanți a tuturor prevederilor prezentului Regulament. Prezentul 

regulament este disponibil online pe website-ul / website-urile Organizatorului și / sau pe rețeaua / 

rețelele de socializare ale Organizatorului destinate Evenimentului. 

12.2. Organizatorul are dreptul să aducă adăugiri, modificări sau completări prevederilor 

prezentului Regulament fără o notificare prealabilă, acestea intrând în vigoare la data publicării 

acestora pe website-ul / website-urile Organizatorului și / sau pe rețeaua / rețelele de socializare ale 

Organizatorului destinate Evenimentului. Prezentul Regulament este valabil permanent, pe toata 

durata Evenimentului „CUPA EDU”, Ediția 2018, începând cu data publicării sale pe website-ul / 

website-urile Organizatorului și / sau pe rețeaua / rețelele de socializare ale Organizatorului 

destinate Evenimentului. 

12.3. Organizatorul are dreptul să aducă adăugiri, modificări sau completări prevederilor 

prezentului Regulament fără o notificare prealabilă, acestea intrând în vigoare la data publicării 

acestora pe website-ul / website-urile Organizatorului și / sau pe rețeaua / rețelele de socializare ale 

Organizatorului destinate Evenimentului. Prezentul Regulament este valabil permanent, pe toata 

durata Evenimentului începând cu data publicării sale pe website-ul / website-urile Organizatorului și 

/ sau pe rețeaua / rețelele de socializare ale Organizatorului destinate Evenimentului. 

 

 

Organizator, 

Asociația PRAXIS IURIS 

București, 01.11.2018 
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REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE AL EVENIMENTULUI „CUPA EDU”, Ediția  2018  

Anexa  nr. 1 

 

ACORD DE PARTICIPARE 

 

Subsemnatul/(a) __________________________________ în calitate de părinte / reprezentant 

legal al minorului / (ei) pentru minorul/(a) ________________________________________ din 

cadrul unității de învățământ ________________________________________ declar că 

participarea minorului/(ei) ________________________________________ în cadrul 

Competiției de baschet „CUPA EDU”, Ediția 2018 se face pe răspunderea mea și că nu voi 

solicita niciun fel de daună pentru niciun fel de prejudiciu suferit de acesta ca urmare a 

participării la eveniment. Declar că am citit integral, înțeleg și accept pe deplin, expres și 

necondiționat termenii și condițiile de participare la Competiția de baschet „CUPA EDU”, Ediția  

2018 așa cum sunt ele cuprinse în  REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE AL 

EVENIMENTULUI  „CUPA EDU”, Ediția 2018 [„Regulamentul”]. Regulamentul mi-a fost adus la 

cunoştinţă de către Organizator înainte de semnarea prezentului acord, am avut timpul necesar 

să îl parcurg în totalitate și l-am înțeles integral înainte de semnarea prezentului acord de 

participare, mai ales prevederile Art. 7. „Protecția datelor cu caracter personal”, Art. 10. 

„Drepturi de proprietate intelectuală” și Art. 11. „Înregistrare imagini și sunete”. 

 

Nume și prenume părinte / reprezentant legal:  

Semnătură: 

Dată: 

 

Viză profesor – confirm că persoana mai sus menționată este părinte / reprezentant legal al 

minorului / (ei) și dețin datele de contact ale acestuia, în caz de urgență. 

 

Nume și prenume profesor: 

Semnătură: 
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REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE AL EVENIMENTULUI „CUPA EDU”, Ediția  2018, 

Anexa  nr. 2 

 

DECLARAŢIE DE PĂRINTE / REPREZENTANT LEGAL 

PENTRU JUCĂTOR MINOR 

 

Prezenta declarație atestă faptul că minorul se înscrie în mod voluntar ca participant la 

Competiția de baschet „CUPA EDU”, Ediția  2018 și declar pe propria răspundere, confirm şi îmi 

asum în întregime următoarele:  

 

1. Declar că am citit integral, înțeleg și accept pe deplin, expres și necondiționat termenii 

și condițiile de participare la Competiția de baschet „CUPA EDU”, Ediția  2018 așa cum sunt 

ele cuprinse în  REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE AL EVENIMENTULUI  „CUPA 

EDU”, Ediția 2018 [„Regulamentul”]. Regulamentul mi-a fost adus la cunoştinţă de către 

Organizator înainte de semnarea prezenta declarație, am avut timpul necesar să îl parcurg în 

totalitate și l-am înțeles integral înainte de semnarea prezentului acord de participare, mai 

ales prevederile Art. 7. „Protecția datelor cu caracter personal”, Art. 10. „Drepturi de 

proprietate intelectuală” și Art. 11. „Înregistrare imagini și sunete”. 

2. Înțeleg și accept pe deplin faptul că participarea minorului la competiție se face pe 

propria mea răspundere, cunoscând deplin capacitate acestuia de a participa la competiție, 

riscurile și responsabilitățile pe care le implică participarea sa la competiție, inclusiv cele de 

trafic rutier, înspre și dinspre incinta unde se va desfășura competiția. 

3. Declar și confirm că minorul este apt din punct de vedere medical și într-o formă 

corespunzătoare pentru a participa la competiție, nu am fost sfătuit să nu participe la 

această competiție de către un medic şi exonerez Organizatorul, precum și oricine are 

legătură cu aceștia (sponsori, parteneri, angajați, autorități, oficiali, voluntari, etc.) de orice 

răspundere în legătura cu orice pretenții aș putea avea, de orice natură, eu sau succesorii 

mei, pentru eventuale accidentări, boala, deces sau orice alte probleme medicale care ar 

putea apărea pe parcursul desfășurării competiției la care participă minorul; 

4. Îmi asum răspunderea în ceea ce privește starea minorului de sănătate pe tot parcursul 

participării la competiție. Confirm că minorul nu va participa la competiție sub influența 

băuturilor alcoolice sau altor substanțe care alterează capacitățile mentale sau fizice sub 

sancțiunea eliminării minorului din competiție și atragerii riscului descalificării echipei din 

care face parte din competiție; 

5. Declar și confirm că minorul va asculta și va respecta indicațiile și instrucțiunile 

Organizatorului și ale personalului care coordonează competiția și că nu va desfășura decât 

acele activități pe care i le permite starea de sănătate fizica și mentală și pentru care are 

încălțămintea și îmbrăcămintea adecvată; 
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6. De asemenea, exonerez Organizatorul, precum și oricine are legătură cu acesta 

(sponsori, parteneri, angajați, autorități, oficiali, voluntari, etc.) de orice răspundere în 

legătura cu orice pretenții aș putea avea, de orice natură, eu sau succesorii mei, pentru 

eventuale furturi, pierderi ale bunurilor care ar putea fi comise la acest eveniment la care 

participă minorul; 

7. Declar în mod expres că sunt de acord ca minorul să primească tratament medical care 

poate fi considerat oportun în caz de vătămare, accident sau boală în timpul competiției și să 

fie transportat la un spital, dacă acest lucru va fi necesar; 

8. Prin prezenta îmi asum toate riscurile de participare a minorului la competiție şi înţeleg 

că rămân răspunzător de actele şi faptele minorului pe care îl reprezint. 
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REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE AL EVENIMENTULUI „CUPA EDU”, Ediția  2018, 

Anexa  nr. 3 

 

DECLARAŢIE DE PARTICIPARE PENTRU JUCĂTOR MAJOR 

 

Prezenta declarație atestă faptul că m-am înscris în mod voluntar ca participant la 

Competiția de baschet „CUPA EDU”, Ediția  2018 și declar pe propria răspundere, confirm şi îmi 

asum în întregime următoarele: 

 

1. Declar că am citit integral, înțeleg și accept pe deplin, expres și necondiționat termenii 

și condițiile de participare la Competiția de baschet „CUPA EDU”, Ediția  2018 așa cum sunt 

ele cuprinse în  REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE AL EVENIMENTULUI  „CUPA 

EDU”, Ediția 2018 [„Regulamentul”]. Regulamentul mi-a fost adus la cunoştinţă de către 

Organizator înainte de semnarea prezentei declarații, am avut timpul necesar să îl parcurg în 

totalitate și l-am înțeles integral înainte de semnarea prezentului acord de participare, mai 

ales prevederile Art. 7. „Protecția datelor cu caracter personal”, Art. 10. „Drepturi de 

proprietate intelectuală” și Art. 11. „Înregistrare imagini și sunete”. 

2. Înțeleg și accept pe deplin faptul că participarea la competiție se face pe propria 

răspundere, cunoscând deplin propria capacitate de a participa la competiție, riscurile și 

responsabilitățile pe care le implică participarea mea la competiție, inclusiv cele de trafic 

rutier, înspre și dinspre incinta unde se va desfășura competiția. 

3. Declar și confirm că sunt apt din punct de vedere medical și într-o formă 

corespunzătoare pentru a participa la competiție, astfel încât exonerez Organizatorul, 

precum și oricine are legătură cu aceștia (sponsori, parteneri, angajați, autorități, oficiali, 

voluntari, etc.) de orice răspundere în legătura cu orice pretenții aș putea avea, de orice 

natură, eu sau succesorii mei, pentru eventuale accidentări, boala, deces sau orice alte 

probleme medicale care ar putea apărea pe parcursul desfășurării competiției; 

4. Îmi asum răspunderea în ceea ce privește starea mea de sănătate pe tot parcursul 

participării la competiție. Confirm că nu voi participa la competiție sub influența băuturilor 

alcoolice sau altor substanțe care alterează capacitățile mentale sau fizice sub sancțiunea 

eliminării mele din competiție și atragerii riscului descalificării echipei din care fac parte din 

competiție; 

5. Declar și confirm că voi asculta și voi respecta indicațiile și instrucțiunile 

Organizatorului și ale personalului care coordonează competiția și că nu voi desfășura decât 

acele activități pe care mi le permite starea de sănătate fizica și mentală și pentru care am 

încălțămintea și îmbrăcămintea adecvată; 

6. De asemenea, exonerez Organizatorul, precum și oricine are legătură cu acesta 

(sponsori, parteneri, angajați, autorități, oficiali, voluntari, etc.) de orice răspundere în 
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legătura cu orice pretenții aș putea avea, de orice natură, eu sau succesorii mei, pentru 

eventuale furturi, pierderi ale bunurilor proprii care ar putea fi comise la acest eveniment; 

7. Declar în mod expres că sunt de acord să primesc tratament medical care poate fi 

considerat oportun în caz de vătămare, accident sau boală în timpul competiției și să fiu 

transportat la un spital, dacă acest lucru va fi necesar; 

8. Prin prezenta îmi asum toate riscurile de participare şi înţeleg că rămân răspunzător de 

actele şi faptele pe care le întreprind. 

 

 


