
 

 
 
 
 

 
REGULAMENTUL	OFICIAL	

de	organizare	şi	desfăşurare	a	evenimentului	“Crosul	F-Secure	Step	by	Step	

Bucureşti	2017”	

	
1. Generalităţi	

Evenimentul	 sportiv	 F-Secure	 Step	 by	 Step,	 Bucureşti	 2017	 este	 organizat	 de	 către	 Infodesign	

Group	S.A.	şi	are	drept	scop	promovarea	alergării	în	aer	liber	şi	a	unui	stil	de	viaţă	sănătos.		

Participanţii	 sunt	 obligaţi	 să	 respecte	 termenii	 şi	 condiţiile	 din	 prezentul	 Regulament	 Oficial	 al	

evenimentului	F-Secure	Step	by	Step,	Bucureşti	2017,	denumit	în	continuare	Regulament	Oficial.		

Regulamentul	Oficial	 este	 întocmit	 şi	 va	 fi	 făcut	public	 conform	 legislaţiei	 aplicabile	 în	România,	

fiind	 disponibil	 în	 mod	 gratuit	 oricărui	 solicitant	 pe	 site-ul	 www.f-secure.ro	 şi	 la	 locul	 de	

desfăşurare	al	evenimentului.		

Prin	participarea	 la	acest	eveniment,	participanţii	 sunt	de	acord	să	respecte	şi	 să	se	conformeze	

tuturor	 prevederilor,	 termenilor	 şi	 condiţiilor	 prezentului	 Regulament	 Oficial	 şi	 ale	 legislaţiei	 în	

vigoare	 aplicabile	 şi	 să	 semneze	 declaraţia	 pe	 proprie	 răspundere	 pusă	 la	 dispoziţie	 de	 către	

organizatori.		

	

2. Data	şi	locul	desfăşurării	evenimentului	

Evenimentul	 va	 avea	 loc	 sâmbătă,	 24	 iunie	 2017,	 începând	 cu	 ora	 08:30,	 în	 Bucureşti,	 Parcul	

Tineretului.		

Intervalul	orar	de	desfăşurare	al	evenimentului	este	08:30	–	11:30.		

Startul	 şi	 sosirea	 vor	 fi	 amenajate	 în	 zona	 aleii	 Intrarea	 din	 Bdul.	 Tineretului	 (zona	 Cafeneaua	

Actorilor)	din	Parcul	Tineretului.		

Traseul	de	desfăşurare	al	evenimentului	 va	 fi	 însemnat	 cu	 săgeţi	 sugestive	 şi	 va	avea,	 în	puncte	

stabilite	 de	 către	 organizatori,	 persoane	 delegate,	 responsabile	 pentru	 parcurgerea	 traseului	 în	



 

deplină	siguranţă	de	către	toţi	participanţii,	precum	şi	de	respectarea	de	către	aceştia	a	regulilor	

prevăzute	în	prezentul	regulament.		

	

3. Mecanismul	evenimentului	

Acest	eveniment	se	adresează	oamenilor	ce	lucrează	în	special	în	domeniul	IT,	cu	vârsta	de	peste	

18	ani,	cărora	starea	de	sănătate	le	permite	alergarea	pe	una	din	distanţele	menţionate	în	cele	ce	

urmează.		

Participanţii	

Participanţii	se	vor	putea	înscrie	la	una	din	cele	două	curse	stabilite	de	organizator:		

Ø Cursa	de	3	km;		

Ø Cursa	de	6	km.	

Categoriile	 în	 funcţie	 de	 care	 se	 va	 face	 premierea	 celor	 ce	 ocupă	 primele	 3	 locuri	 sunt	

următoarele:		

Ø Categorie	bărbaţi	cu	vârsta	între	18	și	35	de	ani;		

Ø Categorie	bărbați	cu	vârsta	de	peste	36	de	ani;	

Ø Categorie	femei	cu	vârsta	de	peste	18	ani.	

Traseul		

Traseul	 ce	 va	 trebui	 parcurs	 prin	 alergare	 de	 către	 participanţi	 este	 reprezentat	 de	 aleea	 ce	

înconjoară	 lacul	 din	 Parcul	 Tineretului.	 Pentru	 cursa	 de	 3	 km,	 aleea	 ce	 înconjoară	 lacul	 trebuie	

parcursă	o	singură	dată,	iar	pentru	cursa	de	6	km	va	trebui	parcursă	de	2	ori.		

Traseul	 va	 fi	 semnalizat	 de	 către	 organizatori	 prin	 săgeţi	 şi	 va	 fi	 supravegheat	 de	 persoane	 din	

echipa	organizatorilor.		

	

Înscriere	

Înscrierea	 participanţilor	 se	 va	 face	 completând	 formularul	 online	 de	 pe	 site-ul	 www.f-

secure.ro/cros.	

Câmpurile	formularului	de	înscriere	sunt	următoarele:		

Ø Nume:		

Ø Prenume:		

Ø E-mail:		

Ø Nr.	telefon:		

Ø Compania:		

Ø Funcţia:		



 

Ø Categoria:		

Ø Cursa:	3	km/6	km;	

Ø Masură	tricou:	S/M/L/XL	

Cei	care	doresc	să	se	înscrie	sunt	obligaţi	să	semneze	declaraţia	pe	propria	răspundere,	care	să	

ateste	că	persoana	în	cauză	este	sănătoasă	şi	aptă,	din	punct	de	vedere	fizic	şi	mental,	pentru	a	

depune	efort	în	cadrul	evenimentului	organizat	de	Infodesign	Group	S.A.	

	

	

Mecanism	eveniment:		

Ø 22	mai	2017	–	22	iunie	2017	–	înscriere	online	pe	site-ul	www.f-secure.ro,	secţiunea	Cros	

F-Secure	2017;		

Ø 22	mai	2017	–	22	iunie	2017	–	confirmarea	participanţilor	(confirmările	vor	fi	trimise	pe	e-

mail	după	verificarea	informaţiilor	completate);		

Ø 24	iunie	2017:	

08:30	–	09:30	–	adunarea	participanţilor	

09:30	–	încălzirea	(şedinţa	tehnică)	

10:00	-	START	

11:00	–	tombolă	cu	premii	

									-	poze	la	panoul	F-Secure	

									-	ceremonia	de	premiere	

11:30	–	încheirea	evenimentului.	

	

	

În	ziua	de	concurs	nu	se	mai	predau	kit-uri	de	participare	şi	nu	se	mai	fac	inscrieri.	

	

	

Fiecare	 participant	 înscris	 va	 primi	 ulterior	 un	 e-mail	 de	 confirmare	 din	 partea	 	 organizatorului,	

după	verificarea	informaţiilor	completate	în	formularul	de	pe	site-ul	www.f-secure.ro.		

	

E-mail-ul	va	conţine	şi	informaţii	despre	ridicarea	kit-ului	de	participare.	Kit-urile	sunt	disponibile	

într-un	 număr	 limitat,	 întâietate	 pentru	 primirea	 kit-ului	 având	 cei	 ce	 lucrează	 în	 domeniul	 IT	

(departamentul	 IT).	 Ţinând	 cont	 de	 faptul	 că	 numărul	 de	 kit-uri	 de	 participare	 este	 limitat	 (500	

buc.),	 sunt	 aşteptate	 la	 eveniment	 şi	 persoanele	 care	 s-au	 înscris,	 dar	 nu	 au	 primit	 kit	 de	



 

participare.	Primele	100	de	persoane	înscrise	după	epuizarea	numărului	de	kit-uri	vor	primi	număr	

de	participare,	cupoane	de	reducere	oferite	de	parteneri	si	chip	de	cronometrare.	Acestea	se	pot	

prezenta	în	echipament	de	alergat	şi	se	pot	alatura	cursei	"Log	out,	shut	down,	go	run".			

	

Taxa	de	participare	

Participarea	la	acest	eveniment	este	gratuită.	

	

Kit	de	participare	

Fiecare	participant	care	a	completat	formularul	online	de	pe	site-ul	www.f-secure.ro	şi	a	semnat	

declaraţia	pe	propria	răspundere	va	primi	din	partea	organizatorului	un	kit	de	participare,	în	care	

se	vor	regăsi:	tricou	tehnic	de	alergare	şi	diverse	materiale	promoţionale	din	partea	partenerilor	şi	

sponsorilor	evenimentului.		

Kit-urile	 sunt	 disponibile	 într-un	 număr	 limitat	 (500	 buc.),	 întâietate	 pentru	 primirea	 kit-ului	

având	cei	ce	lucrează	în	domeniul	IT	(departamentul	IT)	

Cei	care	nu	au	primit	 în	kit-ul	de	participare	numărul	de	concurs	şi	cipul	de	cronometrare	 le	vor	

putea	ridica	in	ziua	evenimentului	de	la	unul	din	standurile	special	amenajate.		

	

Premiile	oferite	

În	cadrul	evenimentului	F-Secure	Step	by	Step	vor	fi	oferite	premii,	pe	categorii	de	vârstă,	pentru	

câştigătorii	fiecărei	curse	(cursa	de	3	km,	cursa	de	6	km).		

Ø Categorie	bărbaţi	cu	vârsta	între	18	și	35	de	ani;		

Ø Categorie	bărbați	cu	vârsta	de	peste	36	de	ani;	

Ø Categorie	femei	cu	vârsta	de	peste	18	ani;		

Participanţii	 înscrişi	 în	 competiţie	 vor	 putea	 participa	 şi	 la	 tombola	 cu	 premii	 imediat	 după	

terminarea	cursei.	Premiile	vor	fi	anunţate	la	faţa	locului.		

În	 cazul	 în	 care	 câştigătorul	 anunţat	 la	 tombolă	 nu	 mai	 este	 prezent	 la	 locul	 evenimentului,	

premiul	va	fi	realocat.		

Participanţii	 care	 s-au	 înscris	 la	 cursa	 de	 6	 km,	 dar	 din	 diverse	motive	 nu	 termină	 cursa	 vor	 fi	

descalificaţi.		

	

4. Responsabilităţile	organizatorului		
Ø Delimitarea	spaţiului	de	desfăşurare	a	crosului	prin	semne	distinctive	şi	vizibile;	



 

Ø Să	 interzică	 participarea	 persoanelor	 care	 au	 asupra	 lor,	 la	 vedere	 sau	 ascunse,	 băuturi	

alcoolice,	 arme	 de	 orice	 fel,	 materiale	 explozive	 sau	 incendiare,	 substanţe	 instant-

lacrimogene	 sau	 cu	 efect	 paralizant	 ori	 alte	 obiecte	 care	 pot	 fi	 folosite	 pentru	 acţiuni	

violente	sau	de	tulburare	a	desfăşurării	normale	a	evenimentului;	

Ø Să	 ia	măsuri	pentru	 îndepărtarea	participanţilor,	care	prin	modul	de	manifestare,	 tulbură	

ordinea	 şi	 liniştea	 publică,	 iar	 când	 aceştia	 nu	 se	 supun,	 să	 îi	 semnaleze	 organelor	 de	

poliţie;	

Ø Să	ia	măsuri	pentru	asigurarea	protecţiei	şi	siguranţei	participanţilor	la	eveniment;		

Ø Să	asigure	puncte	de	revitalizare	pe	parcursul	traseului;		

Ø Să	 asigure	 plasarea	obiectelor	 de	 control	 pe	 parcursul	 traseului	 şi	 respectarea	ordinii	 de	

sosire	a	participanţilor	la	acestea;		

Ø Să	 asigure	 norme	 de	 protecţie	 a	 mediului	 înconjurător	 prin	 amplasarea	 punctelor	 de	

colectare	a	gunoaielor	pe	parcursul	traseului;		

Ø Organizatorul	 se	 obligă	 ca	 datele	 personale	 transmise	 de	 participanţi	 să	 nu	 fie	 difuzate	

către	 terţi	 sau	 în	 străinătate,	 cu	 excepţia	 persoanelor	 implicate	 în	 organizarea	

evenimentului	sau	a	operatorului	de	marketing	direct	al	organizatorului.		

	

5. Obligaţiile	participanţilor	
	
Participanţii	la	eveniment	vor	respecta	următoarele:		
	

Ø Fiecare	participant	va	semna	declaraţia	pe	propria	răspundere	cu	privire	 la	 faptul	că	este	

apt	din	punct	de	vedere	 fizic	pentru	a	depunde	efort	 în	 cadrul	evenimentului	 sportiv	 „F-

Secure	Step	by	Step”;		

Ø Fiecare	 participant	 va	 respecta	 deciziile	 de	 siguranţă	 comunicate	 de	 organizatorii	

evenimentului	pe	toată	durata	acestuia;		

Ø Sunt	interzise	manifestările	violente	şi	lipsite	de	respect	la	adresa	celorlalţi	participanţi	sau	

la	 adresa	 organizatorilor.	 Aceştia	 din	 urmă	 îşi	 rezervă	 dreptul	 de	 a	 interzice	 participarea	

unei	persoane	dacă	aceasta	se	manifestă	violent	 faţă	de	ceilalţi	participanţi	 la	eveniment	

sau	faţă	de	organizatori;	

Ø Este	 interzisă	participarea	 la	eveniment	 în	stare	de	ebrietate	sau	sub	 influenţa	drogurilor	

de	orice	 fel.	Organizatorii	 îşi	 rezervă	dreptul	de	a	 interzice	participarea	 la	eveniment	 sau	

continuarea	 traseului	 unei	 persoane	 dacă	 aceasta	 se	 află	 în	 una	 din	 situaţiile	 descrise	 şi	

reprezintă	un	pericol	pentru	siguranţa	celorlalţi	participanţi	la	eveniment;		



 

Ø Este	strict	interzisă	aruncarea	deşeurilor	de	orice	fel	în	orice	loc	de	pe	traseu	în	afara	celor	

amenajate	sau	la	punctele	de	control;	

Ø Prin	 înscrierea	 la	eveniment,	participanţii	se	angajează	să	respecte	prezentul	regulament,	

înţelegând	ca	este	conceput	exclusiv	pentru	siguranţa	şi	confortul	acestora.	Organizatorii	îşi	

rezervă	dreptul	să	refuze	continuarea	participării	la	eveniment	persoanelor	care	reprezintă	

un	pericol	pentru	siguranţa	şi	confortul	celorlalţi;	

Ø Prin	participarea	la	acest	eveniment,	participanţii	sunt	de	acord	ca	datele	lor	personale	să	

intre	 în	 baza	 de	 date	 a	 organizatorului,	 acestea	 putând	 fi	 folosite	 pentru	 activităţile	 de	

marketing	ale	acestuia.		

	

	
6. Alte	menţiuni	

Organizatorul	poate	modifica	oricând	traseul	sau	poate	anula/opri	evenimentul	dacă	acesta	nu	se	

poate	desfăşura	în	condiţii	de	siguranţă.		

Organizatorul	îşi	rezervă	dreptul	de	a	aduce	modificări	asupra	informaţiilor	afişate	pe	site	si	asupra	

regulamentului	evenimentului.	Orice	modificare	a	prezentului	regulament	va	fi	anunţată	pe	site-ul	

www.f-secure.ro.		

 

 

 

 
 
 


