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Regulament de participare Atelier
„Micii Cascadori”

Art. 1. ORGANIZATORUL
1.1.

Prezentul Atelier „Micii Cascadori” (denumita in continuare „Atelierul”) este organizat de societatea
comerciala ERMES HOLDING S.R.L., o societate comerciala cu sediul in . Dionisie Lupu nr 70 72,et. 3 cam 4, Sector 1, Bucuresti, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/13786/2005, CUI
RO17852937, denumita in cele ce urmeaza „Organizatorul”.

1.2.

Regulamentul Atelierului este disponibil in mod gratuit, la sediul Centrului Comercial Era Shopping
Park Iasi, respectiv la locul de desfasurare al Atelierului.

1.3.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament, urmand ca astfel de
modificari sa isi produca efectele numai dupa ce aceste modificari au fost aduse la cunostinta
participantilor prin afisare la sediul Centrului Comercial Era Shopping Park Iasi si pe
www.era-iasi.ro

Art. 2. PERIOADA ŞI LOCUL DE DESFAŞURARE
2.1.

Atelierul se desfaşoara in data de 26 - 27 august si 2 - 3 septembrie in intervalul orar 10.00 – 14.00,
intr-un spatiu de 4x6 mp delimitat in mod corespunzator de Organizator, situat in incinta
Centrului Comercial Era Shopping Park Iasi (denumit in continuare „Centrul Comercial”).

2.2.

Atelierul se va desfasura pe o durata de 4 ore. Fiecare copil poate participa la Atelier pentru o
perioada de maxim 15 de minute, pentru a permite cat mai multor copii sa beneficieze de Atelier.
Un copil nu se poate inscrie simultan pentru 2 serii. O noua inscriere poate fi realizata dupa ce a
terminat seria in care s a inscris initial.

2.3

Participarea copiilor la atelier se va face pe baza de inscriere. Organizatorul isi rezerva dreptul de
a suspenda Atelierul sau de a-l termina inainte de ora programata, daca anumite circumstante impun
acest lucru.

Art. 3. CONDITII DE PARTICIPARE LA ATELIER
3.1.

La Atelier pot participa copiii cu varsta cuprinsa intre 5 si 12 ani.

3.2.

Pentru a lua parte la Atelier, fiecare participant trebuie sa respecte si sa indeplineasca cumulativ
urmatoarele conditii:
sa aiba varsta minima de 5 ani impliniti la data Atelierului si varsta maxima de 12 ani
impliniti la data Atelierului;
sa nu sufere de nicio afectiune de sanatate, mentala, psihica sau locomotorie care ar putea
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afecta participarea la Atelier sau ar face ca acest Atelier sa fie / devina periculos atat pentru
copil, cat si pentru ceilalti copii care participa la Atelier;
sa fie insotit, pe toata durata Atelierului, de o persoana adulta (parinte, bunic, ruda, bona) –
denumita in continuare „Insotitorul”, care sa asigure supraveghea participantului pe toata
durata Atelierului;
Insotitorul sa inscrie copilul/copii si sa semneze pe proprie raspundere lista, pusa la dispozitie
de Organizator, prin care sa aduca la cunostinta acestuia informatii cu privire la persoana
participantului („Lista de participare la Atelier”); in cazul in care Insotitorul refuza sa
semneze si sa completeze Lista de participare la Atelier, copilul pe care acesta il insoteste
nu poate lua parte la Atelier;
sa participe la Atelier pentru o perioada de maxim 15 de minute.
3.3.

Nu pot lua parte la Atelier orice Participant care nu respecta oricare dintre conditiile prevazute
in art. 3.2 de mai sus.

Art. 4. MODUL DE DESFASURARE AL ATELIERULUI
4.1.

In zona de desfasurare a Atelierului, Organizatorul va amenaja un punct de informare, in cadrul caruia
reprezentantul Organizatorului va informa Insotitorii si Participantii despre acest Atelier.

4.2.

Atelierul se va desfasura pe o durata de 4 ore.

4.3.

Copiii pot participa la atelier strict pe baza de inscriere. Fiecare copil poate participa la Atelier
pentru o perioada de maxim 15 de minute, pentru a permite cat mai multor copii sa beneficieze de
Atelier. In functie de numarul de copii anterior inscrisi, timpul de astepare poate fi de 15, 30 sau 45
minute.

4.4.

Fiecare serie dureaza 15 minute pentru a putea permite accesul a cat mai multi copii. Un copil nu se
poate inscrie simultan pentru 2 serii. O noua inscriere poate fi realizata dupa ce a terminat seria in
care s a inscris initial. Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda Atelierul sau de a-l termina
inainte de ora programata, daca anumite circumstante impun acest lucru.

4.5.

La Atelier pot participa maxim 5 copii in acelasi timp. In acest sens, dupa completarea numarului
maxim de copii, Organizatorul isi rezerva dreptul de a interzice altor copii accesul la Atelier, anuntand
acest lucru persoanelor prezente in zona in care se organizeaza Atelierul.
Fiecare serie dureaza 15 minute pentru a putea permite accesul a cat mai multi copii. Un copil nu se
poate inscrie simultan pentru 2 serii. O noua inscriere poate fi realizata dupa ce a terminat seria in
care s a inscris initial.

4.6.

In cadrul Atelierului, copiii din cadrul fiecarei grupe de varsta vor avea la dispozitie masinute cu radio
comanda, cu care se vor putea juca pe un traseu prestabilit, sub indrumarea si coordonarea unor
coordonatori alesi de Organizator.

4.7.

Pe perioada Atelierului, Organizatorul va oferi copiilor inscrisi si parintilor acestora cate un
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pahar de limonada, in limita a 25L pe zi, pana la epuizarea cantitatii. (50L 26-27 august si 50L
2-3 septembrie). Organizatorul isi rezerva dreptul de a refuza persoanele care nu au fost inscrise
pentru eveniment, respectivi copii si parintii acestora. Fiecare copil si parinte are dreptul la un singur
pahar de limonada cca. 200ml.
4.7.

Atelierul va fi condus si coordonat de coordonatori alesi de catre Organizator, coordonatori care au
rolul de a coordona activitatile din cadrul Atelierului; Coordonatorii nu au rolul de a supraveghea
copiii, rol asumat de insotitorul fiecarui copil; Totodata, coordonatorii nu isi asuma
responsabilitatea pentru:
a) certurile, loviturile, accidentele si relatiile dintre copii, intervenind intre acestia, doar in
masura in care nu intervin adultii care insotesc copii si doar daca au posibilitatea de a
interveni, observand problemele si altercatiile;
b) accidentele provocate de nerespectarea de catre copii a regulilor de desfasurare a Atelierului,
din cauza necitirii sau neintelegerii acestora de catre insotitori;
c) accidentele, loviturile provocate din cauza problemelor de sanatate mentala, psihica si/sau de
motricitate ale copiilor;
d) problemele aparute din incapacitatea sau slaba capacitate de comunicare a copiilor intre ei
si/sau cu coordonatorii Atelierului;
e) problemele / accidentele aparute din neglijenta adultilor insotitori (parinte, bunic, ruda, bona).

4.7.

In cazul defectarii uneia sau mai multor masinute, Organizatorul va contiunua atelierul cu masinutele
ramase pana la repararea celor defecte.

4.8.

Pentru a participa la Atelier:

Insotitorul fiecarului copil cu varsta cuprinsa intre 5 si 12 ani va trebui sa-l supravegheze pe
copil pe toata durata Atelierului. In cazul in care copilul nu poate fi supravegheat pe toata durata
Atelierului, copilul nu poate participa la Atelier;

Insotitorul fiecarului copil cu varsta cuprinsa intre 5 si 12 ani va trebui sa semneze Lista de
participare la Atelier pusa la dispozitie de reprezentantul Organizatorului de la Punctul de Informare.
Lista de participare la Atelier se va semna de Insotitor inainte ca participantul pe care il
insoteste sa intre in spatiul destinat Atelierului.

4.9.

In cadrul Atelierului:

copiii se vor juca cu masinute de curse cu radio comanda, pe un traseu bine stabilit, sub
indrumarea coordonatorilor alesi de Organizator;

copiilor le este interzis sa aiba asupra lor obiecte ascutite, precum cutite, bete, creioane,
pixuri, chei si alte obiecte contondente pe toata durata participarii la Atelier. In caz contrar, Insotitorul
copilului este unicul responsabil pentru accidentele provocate de catre acesta altor copiii.


copiii nu au voie sa introduca in gura obiectele puse la dispozitie in cadrul Atelierului si/sau sa
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arunce cu acestea in alti copii si/sau in coordonatorii Atelierului, existand pericol de innec/accidentare;

copiilor le este interzis sa aduca in spatiul de desfasurare al Atelierului jucarii sau piese
proprii de construit si de asemenea sa scoata in afara spatiului destinat Atelierului, piesele sau
materialele impartite in cadrul Atelierului.
4.10.

Fiecare copil va petrece in cadrul Atelierului o perioada de maxim 15 de minute, urmand ca la
expirarea timpului sa paraseasca spatiul destinat Atelierului. Insotitorul are obligatia de a
respecta termenul de 15 de minute si de a-si lua copilul de la Atelier la expirarea acestui termen.

4.11.

Insoţitorii copiilor sunt responsabili pentru sticaciunile si prejudiciile cauzate de copii in cadrul
Atelierului, pieselor de joc si/sau spatiului de joaca si se obliga sa achite contravaloarea oricarui
prejudiciu cauzat de copilul pe care il au in paza si sub supraveghere. Totodata, Insotitorul
copilului este raspunzator de eventualele accidentari ale copilului si/sau de eventualele probleme
cauzate de catre acesta.

Art. 5. INFORMAREA PARTICIPANŢILOR CONFORM LEGII 677/2001
5.1.

Organizatorul se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor personale atat ale participantilor la
Atelier, cat si ale Insotitorilor participantilor la Atelier care semneaza lista de participare la Atelier si
sa nu le dezvaluie tertilor fara consimtamantul scris al acestora, in conformitate cu prevederile legii nr.
677/21.11.2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
(„Legea nr. 677/2001”).

5.2.

Ermes Holding SRL, in calitate de operator autorizat, prelucreaza datele cu caracter personal furnizate
la momentul completarii si semnarii declaratiilor de participare la Atelier, exclusiv in scopuri de
reclama şi publicitate, aceasta prelucrare fiind inscrisa in registrul de evidenţa a prelucrarilor de date
cu caracter personal la numarul 11411.

5.3.

Insotitorii participantilor la Atelier sunt de acord ca datele lor de identitate sa intre in baza de date a
Organizatorului, acestea putand fi folosite exclusiv pentru activitaţile de marketing ale Organizatorului
si cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001.

5.4.

Insotitorii participantilor la Atelier beneficiaza de toate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001. In
acest sens, in conformitate cu Legea nr. 677/2001, Insotitorii Participantilor au acces gratuit la datele
personale colectate sau prelucrate de Organizator si au dreptul de a solicita Organizatorului, printr-o
cerere scrisa, semnata si datata, rectificarea, actualizarea sau stergerea datelor acestora cu caracter
personal. Cererea se va adresa catre Ermes Holding SRL si se va trimite la adresa de corespondenta:
Str. Dionisie Lupu nr. 70-72, etaj 3, sector 1, Bucuresti.

5.5.

Prin semnarea declaratiei de participare la Atelier, Insotitorii participantilor la Atelier sunt de
acord ca numele, datele lorde identificare si, eventual, fotografiile Participantilor, realizate in
cadrul Atelierului, sa poata fi facute publice şi folosite in scopuri publicitare de catre
Organizator in materiale tiparite, audio sau video fara ca Insotitorii sa emita pretenţii
financiare impotriva Organizatorului pentru realizarea acestor operaţiuni.

Art.6. DISPOZITII FINALE
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6.1.

Insotitorul fiecarui Participant este obligat sa aduca la cunostinta Participantului pe care il are in paza
si sub supraveghere prevederile prezentului Regulament (prin citirea si/sau explicarea acestor
prevederi) si sa se asigure ca Participantul a inteles regulile dupa care se va desfasura Atelierul.

6.2.

Odata cu semnarea declaratiei de participare la Atelier, Insotitorul Participantului declara in mod liber,
expres şi neechivoc ca nu are niciun fel de pretentii, de nicio natura, faţa de Organizator.

6.3.

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Insotitorii Participantilor la Atelier se vor rezolva pe
cale amiabila. In cazul in care rezolvarea pe cale amiabila a litigiilor nu va fi posibila, acestea vor fi
solutionate de instantele judecatoresti romane competente, in circumscriptia carora se afla sediul
Organizatorului.

6.4.

Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu Participantii sau cu Insotitorii
acestora, indiferent de natura solicitarii acestora sau de obiectul corespondentei.

Redactat intr-un exemplar original, azi, 22.08.2017.
Organizator ERMES HOLDING S.R.L.
Prin Cosmin Slave
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