REGULAMENT SEMIMARATON GALAȚI 2020
Evenimentul Semimaraton Galați 2020 (denumită în cele ce urmează „Eveniment”) este organizat de Fundația
Comunitară Galați în parteneriat cu Primăria Municipiului Galați având ca scop:


dezvoltarea filantropiei la nivel local prin implicarea comunității în proiecte dezvoltate de actori
(organizații non guvernamentale, grupuri de inițiativă) activi la nivel local;



promovarea mișcării (alergarea în aer liber) și a unui stil de viață sănătos pentru un segment larg al
populației;



implicarea comunității locale într-o acțiune de promovare a sportului, mișcării, sănătății și beneficiile
acestora;



dialogul între sectorul nonguvernamental și cetățenii municipiului Galați.

Scopul fiind unul filantropic 60% din taxa de participare va fi redirecționată (conform alegerii fiecărui
alergător) către cauzele pe care le susținem în această ediție a Semimaratonului Galati 40% din taxa de
participare este redirecționat către acoperirea costurilor organizatorului, costuri legate de organizarea și
promovarea evenimentului.
Pentru alergătorii care doresc să devină fundraiser sau ambasadori, 92% din toate sumele colectate de la
alergători prin donații, vor fi redirecționate (conform alegerii fiecărui fundraiser sau ambasador) către cauzele pe
care le susținem în această ediție a Semimaratonul Galați 8% din suma colectată este redirecționată către
acoperirea costurilor organizatorului.
Participanții la Eveniment sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament (denumit în
continuare „Regulament Oficial”). Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației
aplicabile din România, fiind disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul www.semimaratongalati.ro. Prin
participarea la acest Eveniment, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor,
termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial și a legislației aplicabile.
Evenimentul se va desfășura în ziua de 18 Octombrie 2020, începând cu ora 07:30, în Galați, sau oriunde în țară
și străinătate, pentru că, anul acesta alergătorii își aleg propriul traseu și își monitorizează activitatea sportivă cu
o aplicație de profil (de ex. Garmin, Strava, Mi fit, Map My Run)

Probele competiției
Înscrierea la aceste probe se face DOAR online, pe site-ul competiției, fiecare alergător sau tutore legal (în cazul
celor sub 18 ani) având obligația să prezinte declarația pe proprie răspundere semnată în momentul ridicării kitului de participare.
Anul acesta fiecare alergător își alege propriul traseul pe care vrea să îl parcurgă, în România sau în străinătate,
sau oriunde ar fi),
Astfel fiecare participant este responsabil de propriul traseu, încadrându-se în numărul de kilometri
corespunzători cursei alese
1. Curse de adulți și tineri
a) Semimaraton 21 km – Cursă individuală. Parcurgerea unei distanțe de 21 km se face individual pe traseul ales
de alergător. Pentru participarea la această probă este necesar să aveți 18 ani împliniți
c) Cros– 10,5 km – Cursă individuală. Parcurgerea distanței de 10,5 km se face individual pe traseul ales de
alergător. Pentru participarea la această probă este necesar să aveți 14 ani împliniți
d) Cursa populară – 3 km – Cursă individuală. Parcurgerea unei distanțe de 3 km pe traseul ales de alergător.
Pentru participarea la această probă este necesar să aveți 14 ani împliniți
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Înscrierea la o categorie sau alta se face pe baza vârstei împlinită până în data de 16.10.2020, inclusiv.
2. Cursele recomandate și copiilor
CURSA IMPREUNĂ – distanță minim recomandată de 800 m
Anul acesta avem o cursă specială, cursa ÎMPREUNĂ. Există o distanță minimă recomandată de 800 de metri și
am gândit-o pentru a încuraja activitățile fizice în familie și alături de cei dragi, desigur in condiții de siguranță.
Cursa este potrivită și recomandată și copiilor cu vârsta peste 4 ani.
3. Trasee de parcurs
Competiția se adresează în egală măsură copiilor, tinerilor și adulților.
Anul acesta fiecare alergător își alege propriul traseul pe care vrea să îl parcurgă, în România sau în străinătate,
sau oriunde ar fi).
Astfel fiecare participant este responsabil de propriul traseu, încadrându-se în numărul de kilometri
corespunzători cursei alese, iar cronometrarea parcurgerii distanței cursei revine în sarcina acestuia, utilizând o
aplicație de profil.
Fiecare sportiv este responsabil pentru propria securitate şi siguranță, atunci când parcurge traseul. De asemenea,
sportivii sunt responsabili de cunoașterea și respectarea tuturor regulilor care se aplică pe traseul ales: reguli de
distanțare socială, reguli rutiere etc.
4. Transmiterea rezultatelor
După efectuarea cursei ( în data de 18 octombrie), alergătorii vor transmite rezultatul obținut, pană la data 23
Octombrie, care va cuprinde data, timpul realizat și distantă parcursă.
Dovezile acceptate sunt:
 link dintr-o aplicație de urmărire prin GPS (de ex. Strava, GFit, Garmin, Polar etc.)
 poză cu un ceas sau cronometru care să afișeze timpul realizat
Urmăriți pagina evenimentului pentru alte metode recomandate de organizator în acest sens

I. Condiții de participare
1. Înscrierea participanților
Înscrierea participanților la probele Semimaraton si Cros se face DOAR online pe site-ul pe siteul www.semimaratongalati.ro până la 2 Octombrie (cu confirmarea plății până la 30.09.2020 la ora 16:00).
Pentru probele Cursa populă și Cursa împreună înscrierea se face DOAR online pe site-ul pe siteul www.semimaratongalati.ro până la 9 Octombrie (cu confirmarea plății până la 08.10.2020 la ora 16:00).
Sunt considerate înscrieri validate doar cele careu au completate toate datele din formularul de înscriere (online)
și fac dovada plății în termen de 5 zile lucratoare de la înscrierea online. Înscrierile care nu au toate datele
complete sunt considerate înscrieri incomplete și vor fi anulate.
Vârsta minimă recomandată de participare este:


Semimaraton: 18 ani



Cros și Cursa populară: 14 ani



Cursa împreună: 4 ani

2. Retragerea din competiție
În cazul în care cineva dorește să se retragă din competiție, rambursarea taxei nu este posibilă.
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3. Modificarea înregistrării
Pentru toate cursele modificarea unei înregistrări (schimbarea de persoane, trecerea de la o probă/categorie la
alta) este posibilă doar dacă este anunțată până pe 1 octombrie 2020 printr-o cerere trimisă prin intermediul
formularului de contact din pagina dedicat, disponibilă submeniul Contact de pe site. Orice modificare a
înregistrării (în afara de Cursa Împreuna ) va fi taxată cu 30 ron, la care se adaugă diferența de taxă a cursei (în
cazul în care se face trecerea la o probă cu taxa de înscriere mai mare).
4. Taxele de participare
Local
Semimaraton

100 lei

Cros

70 lei

Cursa populară

40 lei

Cursa împreună

40 lei

5. Metode de plată
Plata taxei de înscriere se face DOAR prin plata online în platforma de înregistrare www.semimartongalati.ro.
Pentru validarea înscrierii, achitarea taxei de participare trebuie făcută pe loc, cu cardul.
6. Acordul pe propria răspundere
Pentru probele Semimaraton și Cros la ridicarea kit-ului de participare toți participanții vor avea semnat o
declarație prin care își vor da acordul pe proprie răspundere că sunt apți din punct de vedere medical pentru
participarea la competiție Această declarație va putea fi printată după înscrierea online.
Participanții copii 4-14 ani la Cursa Împreuna și participanții copii 15-17 ani la Cros – vor fi însoțiți la înscriere și
ridicarea numărului de concurs de un părinte care va completa și semna formularul de înscriere prin care își va da
acordul pe proprie răspundere că este apt copilul din punct de vedere medical pentru participarea la competiție.
Fiecare sportiv este responsabil de siguranța și securitatea medicală proprie și va acționa în consecință luând toate
măsurile necesare pentru prevenție, precum și intervenție de urgență.
7. Echipament de concurs. Numere de concurs
Participanții (copii și adulți) vor participa la competiție cu propriul echipament. Numerele de concurs vor fi puse
la dispoziție de către organizatori.
8. Alergători costumați
Alergătorii de la toate probele sunt invitați să folosească prilejul acestui eveniment de sărbătoare a orașului și să
se costumeze în personaje recunoscute sau să poarte elemente care reprezintă cauza pe care o susțin pe tot
parcursul alergării în competiție!
9. Titluri și premii
Pentru că anul acesta organizatorul nu mai impune un traseu de desfășurare al evenimentului ci fiecare participant
este responsabil de propriul traseu, încadrându-se în numărul de kilometri corespunzători cursei alese, nu se va
premia performanța sportivă bazată pe timpul obținut în cadrul curselor.
Organizatorul își rezervă dreptul de a organiza diferite acțiuni sau micro evenimente promovate pe canalele proprii
de comunicare (pagina eveniment/ Facebook) prin care premiază implicarea participanților.
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Diplomele de participare vor fi electronice și vor putea fi descărcate de pe site-ul competiției la cel mult 3 zile
lucrătoare după eveniment.
10. Kitul de participare




Kitul de participare conține pentru cursele Semimaraton (21 km) si Cros (10,5 km) :
 Număr de concurs
 Medalie
 Tricou de bumbac
 Diplomă digitală (se va putea descărca în termen de 5 zile lucrătoare de la data evenimentului)
Kitul de participare conține pentru Cursa Populară și Cursa Împreună
 Număr de concurs
 Medalie
 Diplomă digitală (se va putea descărca în termen de 5 zile lucrătoare de la data evenimentului)

Organizatorul poate modifica componenta kitului de participare prin adăugarea de elemente, în funcție de
parteneriatele încheiate până la momentul evenimentului.
Politica de Confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal
I. Dreptul la imagine
Evenimentul poate fi înregistrat în scopuri de comunicare publică/informare, în orice modalitate (în special prin
fotografii, înregistrări video etc.), în orice mediu existent sau viitor, pentru comunicare internațională, în orice
scop, inclusiv în scop de publicitate și comercial. Prin urmare, fiecare participant acordă în mod explicit
Organizatorului, persoanelor împuternicite de către Organizator și beneficiarilor (în special parteneri comerciali)
permisiunea de a înregistra și de a reproduce, pe orice tip de suport, în orice format, respectiv de a reproduce și
reprezenta, fără nicio remunerație, de nicio natură, numele, vocea, imaginea, și informații referitoare la activitatea
sportivă desfășurată în contextul Evenimentului, pe o durată care nu poate depăși 20 de ani de la data
Evenimentului.
Participantul autorizează în mod expres Organizatorul să cedeze partenerilor la Eveniment sub-licențe pentru
folosirea imaginii în scopuri comerciale și publicitare. Fiecare participant acordă permisiunea lui deplină și
irevocabilă Organizatorului, beneficiarilor (în special partenerilor săi comerciali), în scopul efectuării de campanii
de publicitate, promovare sau pentru vânzare:



de a face orice modificări, adăugări sau suprimări pe care le consideră necesare pentru a se utiliza
imaginea sa, în condițiile definite mai jos
de a include sau combina imaginea lui sau a ei cu orice semnături, expresii, sloganuri, legende, mărci,
semne distinctive, informații legale, efecte vizuale și, în general, în orice utilizare în materialele de
comunicare în care acestea sunt utilizate.

Pentru minori, acest consimțământ este dat sub condiția ca drepturile și interesele lor să nu fie lezate de către
părinții acestora, de către ocrotitorii legali (părinte, tutore etc.) care efectuează înscrierea în numele lor.
Participantul garantează că imaginea sa nu face obiectul unui contract de exclusivitate. Organizatorului,
beneficiarilor săi și persoanelor împuternicite le este interzisă în mod expres folosirea numelui unui participant, a
vocii sau imaginii în orice format cu caracter pornografic, rasist sau xenofob și, mai mult, în general este interzisă
orice utilizare care aduce atingere demnității participantului.
Participanții sunt informați și acceptă necondiționat ca imaginea lor, înregistrata de către reprezentanții oficiali ai
Organizatorului, poate fi accesibilă pe site-ul Evenimentului și pe platforma de socializare Facebook. În ceea ce
privește site-ul Evenimentului și platforma de socializare Facebook, participanții înțeleg și sunt de acord că orice
utilizator de Internet îi poate identifica după nume, prenume și/sau numărul de cursă.

4

II Datele personale
Datele personale colectate
Fundația Comunitară Galati (Organizatorul/FCG), în calitate de Operator, prelucrează datele dumneavoastră cu
caracter personal: numele și prenumele, sexul, data nașterii, naționalitatea, numărul de telefon mobil, țara și
orașul de domiciliu, e-mail, cel mai bun timp personal, coordonate bancare, imaginea foto/video, mărimea
tricoului.
Scopul și modalitatea de prelucrare a datelor
Datele sunt colectate de către FCG când vă înregistrați la Semimaraton Galati 2020 (eveniment), prin intermediul
platformei de înscrieri. Datele personale furnizate de către fiecare participant prin intermediul formularului de
înregistrare vor fi păstrate în format electronic. Furnizarea datelor cu caracter personal este obligatorie în vederea
înregistrării participanților la eveniment și organizarea corespunzătoare a acestora și sunt necesare în vederea
procesării taxelor de participare la curse. Rezultatele personale la curse vor fi de asemenea înregistrate, păstrate,
prelucrate și publicate.
Refuzul de a furniza datele
Datele solicitate sunt esențiale pentru organizarea evenimentului. Prin urmare, în cazul refuzului persoanei vizate
de a furniza aceste date, Operatorul va refuza înregistrarea în cursă. Prin înregistrare, participantul consimte la
înregistrarea, prelucrarea, utilizarea datelor personale în scopurile descrise la acest paragraf.
Dezvăluirea datelor personale
FCG nu dezvăluie datele dumneavoastră personale niciunei terțe părți, cu excepția situației când există o obligație
legală în acest sens, la cererea autorităților îndreptățite (de exemplu, echipe de prim ajutor, Poliție, Agenția
Națională Anti-Doping etc.) sau când apreciem că este necesar în vederea investigării, prevenirii sau pentru a
acționa împotriva unor situații potențial ilegale, în caz de suspiciuni de fraudă sau situații de urgență care implică
punerea în pericol a integrității fizice sau a securității oricărei persoane.
Drepturile dumneavoastră
Aveți următoarele drepturi în conformitate cu prezentul Regulament și conform Regulamentului General privind
Protecția Datelor (GDPR):
– Dreptul de a fi informat despre modalitatea de prelucrare a datelor;
– Dreptul de a accesa datele personale pe care le deținem despre dumneavoastră;
– Dreptul de a rectifica datele pe care le deținem, în cazul în care acestea sunt incorecte sau incomplete;
– Dreptul de a fi uitat, adică dreptul de ne solicita ștergerea datelor personale deținute;
– Dreptul de a restricționa prelucrarea datelor personale;
– Dreptul la portabilitatea datelor, adică de a fi transferate către o altă organizație;
– Dreptul de a obiecta ca datele dumneavoastră personale să fie folosite în anumite scopuri.
În cazul în care doriți să reclamați modalitatea de gestionare a datelor dumneavoastră, vă rugăm să contactați
FCG la adresa de email info@fundatiacomunitaragalati.ro sau în scris la adresa: col. Nicolae Holban, nr. 1b, Galati,
România. Vom analiza sesizarea dumneavoastră și vom colabora pentru rezolvarea problemei. Este posibil să vă
solicităm dovezi ale identității.
Actualizarea datelor
Puteți revizui, corecta, actualiza sau șterge datele personale printr-o solicitare în acest sens, la datele de contact
de mai sus.
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Dacă în continuare considerați că datele dumneavoastră nu sunt gestionate corect conform legii, puteți contacta
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, unde puteți depune o plângere.
Organizatorii se obligă, de asemenea, să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecția datelor cu
caracter personal. Ca atare, Organizatorii se angajează să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal
ale participanților/câștigătorilor la prezentul Eveniment și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial,
al declarației participanților pe propria răspundere și legislației în vigoare.
Prin înscrierea la eveniment, participanții își dau acordul ca organizatorii și partenerii acestora să folosească
imagini (fotografii, filme, statistici) din timpul desfășurării evenimentului și în legătură cu evenimentul, în scopul
promovării evenimentului și a activităților acestuia.
Prin înscrierea la eveniment, participanții își dau acordul ca organizatorii și partenerii acestora să le trimită mesaje
cu caracter informativ, promoțional și/sau comercial prin intermediul adresei de e-mail și a numărului de telefon
completate în momentul trimiterii formularului de înscriere.
Alte prevederi:
Organizatorii pot efectua modificări ale programului evenimentului, sau a altor detalii ale acestuia, în funcție de
situații diverse ce pot apărea pe parcursul derulării lui (ex: includerea unor noi elemente în program etc). Aceste
modificări vor fi anunțate participanților și celor interesați prin intermediul site-ului oficial.
Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament până la data începerii evenimentului cu
obligativitatea anunțării modificărilor intervenite pe site.
Prin înscrierea la Eveniment, participanții acceptă automat acest regulament.
Detalii de contact:
Fundatia Comunitara Galati
EMAIL: info@fundatiacomunitaragalati.ro
TELEFON: 0745.089.060
ADRESĂ: Str. Colonel Nicolae Holban, 1B, 800217
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