REGULAMENT OFICIAL AL COMPETIȚIEI
„MERGI PE JOS! E SIMPLU ȘI SĂNĂTOS!”

Acest regulament se aplică participanților la competiția “MERGI PE JOS! E SIMPLU ȘI
SĂNĂTOS!”
SECȚIUNEA 1.
COMPETIȚIEI

ORGANIZATORUL

ȘI

REGULAMENTUL
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AL

1.1. Competiția „MERGI PE JOS! E SIMPLU ȘI SĂNĂTOS!” este organizată de către
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanța (denumită în
continuare „Organizatorul”), cu sediul social în municipiul Constanța, Bd. Tomis nr. 51,
având Codul Unic de Înregistrare 21683917.
Competiția „MERGI PE JOS! E SIMPLU ȘI SĂNĂTOS!” este organizată în cadrul
proiectului „PORT – CITIES : INNOVATION FOR SUSTAINABILITY” (PORTIS), având
ca scop promovarea deplasării pietonale în municipiul Constanța.

1.2. Participanții la Competiție sunt obligați să respecte termenii și condițiile Regulamentului
Oficial al Competiției (denumit in continuare “Regulament Oficial”). Prin participarea la
aceasta Competiție, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor
prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial și ale legislației
aplicabile.
1.3. Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din
Romania, fiind disponibil în mod gratuit pe grupul creat pe platforma de socializare
Facebook, denumit „Portis Constanța – Mergi pe jos ! E simplu și sănătos!”, precum și pe
pagina web a proiectului www.portis-constanta.ro.
1.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament
Oficial, urmând ca orice eventuale modificări să intre în vigoare numai după anunțarea în mod
public prin intermediul acelorași canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost
făcut public anterior.

SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFĂȘURARE A COMPETIȚIEI
2.1. Competiția este organizată și se desfășoară pe raza UAT Municipiul Constanța.
SECȚIUNEA 3. PERIOADA COMPETIȚIEI
3.1. Competiția se va desfășura în perioada: 01.07.2019-31.07.2019.

3.2. Competiția se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament
Oficial.
3.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Perioada Campaniei pe parcursul derulării
acesteia, dar nu înainte de a anunța acest lucru public.
SECȚIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
4.1. La această competiție poate participa orice persoană fizică cu vârsta de minim 18 ani
împliniți la data participării la Competiție, cetățean român sau străin.
4.2. La această Competiție nu au drept de participare următoarele persoane:
a. angajații Organizatorului și rudele acestora până la gradul II de rudenie;
b. persoanele a căror vârstă este mai mică de 18 ani împliniți la data participării la Competiție.

SECȚIUNEA 5. PREMIILE ȘI VALOAREA ACESTORA.
5.1. În cadrul Competiției se vor acorda 3 premii constând în vouchere la magazine cu profil
sportiv, cu o valoare totală de 1800 lei, respectiv cu o valoare de 600 lei fiecare.
5.2. Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte premii și nici nu se poate acorda
contravaloarea acestora în bani; în cazul refuzului unui câștigător de a beneficia de premiul
câștigat, așa cum este acesta descris în Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de
atribuire a premiului. Premiul astfel neatribuit va fi acordat urmatorului clasat.
5.3. Premiile nu pot fi cumulate. În cazul în care o persoană câștigă două sau trei secțiuni ale
competiției, acesta va beneficia de acordarea unui singur premiu, urmând ca premiile aferente
celorlalte secțiuni ale competiției să fie acordate următorilor clasați în cadrul acestora.
SECȚIUNEA 6. MECANISMUL COMPETIȚIEI
6.1. Pentru a participa la acest concurs este necesară deținerea unui cont de utilizator pe siteul www.facebook.com completat cu o adresă de e-mail validă. În situația revendicării unui
premiu în cadrul competiției, participanții câștigători trebuie să prezinte dovada deținerii
contului de facebook folosit pentru efectuarea postării/postărilor în cadrul competiției.
6.2. Înscrierea în competiție se face gratuit, prin utilizarea unui dispozitiv SMART și accesul
la internet.
6.3. Se va descărca aplicația Strava https://www.strava.com/ din magazinul de aplicații al
dispozitivului smart (Appstore, Google Play). Această aplicație permite înregistrarea
deplasării și arată traseul parcurs sub forma unei hărți, alături de indicatori precum: distanță,
timp, data și ora înregistrării. Se instalează și se face înregistrarea în cadrul aplicației prin
intermediul conturilor Google, Facebook sau a unei adrese de e-mail.

Se va înregistra activitatea de deplasare pietonală prin utilizarea butonului Record activity și
bifarea opțiunii Walk.
Se va înregistra deplasarea pietonala efectuată pe o distanță de minim 500 m în municipiul
Constanța, traseul fiind evidențiat pe harta rezultată la final, și se va apăsa butonul Finish la
încheierea deplasării respective.
Se va posta link-ul deplasării pietonale respective în grupul de Facebook al proiectului
„PORT – CITIES : INNOVATION FOR SUSTAINABILITY” (PORTIS) - „Portis
Constanța – Mergi pe jos ! E simplu și sănătos!”.
Postările aferente deplasărilor pietonale de minim 500 m efectuate de participanții la
Competiție vor fi contabilizate de către Organizatori, fiind întocmite clasamente intermediare,
precum și clasamentul final la data de 31 iulie 2019, ora 23.59.
Clasamentul final va fi publicat pe pagina de socializare Facebook, denumită „Portis
Constanța – Mergi pe jos ! E simplu și sănătos!”, precum și pe pagina web a proiectului
www.portis-constanta.ro, în data de 01 august 2019.

SECȚIUNEA 7. ACORDAREA PREMILOR
7.1. Se vor acorda 3 premii constând în câte un voucher la magazine cu profil sportiv în
valoare de câte 600 lei/premiu, pentru următoarele rezultate:
a. cele mai multe deplasări pietonale de peste 500 m, efectuate pe raza UAT Municipiul
Constanța, în perioada de derulare a Competiției;
b. cei mai mulți km parcurși pietonal pe raza UAT Municipiul Constanța, cumulați în perioada
de derulare a Competiției;
c. cea mai apreciată postare destinată promovării deplasării pietonale pe pagina de socializare
Facebook, denumită „Portis Constanța – Mergi pe jos ! E simplu și sănătos!”, luând în
considerare numărul total de like-uri primite.
7.2. Premiile și caracteristicile lor nu pot fi modificate, ajustate și nici nu poate fi oferită
contravaloarea acestora în bani sau alte obiecte.
7.3. Participanții la Competiție au dreptul de a se adresa Organizatorului în situația în care
consideră ca au fost prejudiciați.
7.4. Pentru a intra in posesia premiului, câștigătorii nu vor efectua nicio altă plată
suplimentară, indiferent de titlul acesteia. Se va considera că punerea în posesie se efectuează
la momentul în care câștigătorul va primi premiul oferit de către Organizator, în baza unui
proces verbal de recepție semnat de către Organizator și fiecare câștigător în parte, după
identificarea câștigătorilor pe baza unui act de identitate valid și a deținerii de drept de către
aceștia a contului de facebook prin intermediul căruia au fost efectuate postările în cadrul
Competiției.

7.5. Organizatorul nu acordă contravaloarea în bani a premiilor câștigate și nu va suporta
niciun fel de cheltuială după punerea câștigătorilor în posesia premiilor.
7.6. Premiile vor fi acordate în termen de maxim 15 zile calendaristice de la data finalizării
Competiției.
SECȚIUNEA 8. RESPONSABILITATE/ LIMITAREA RĂSPUNDERII
8.1. În cadrul Competiției participanții vor merge exclusiv la pas, fără a depăși viteza maximă
de deplasare de 7km/h.
8.2. Participarea la Competiție se face pe proprie răspundere, în deplină cunoștință a stării de
sănătate fizică și mentală.
8.3. Fiecare participant este responsabil pentru propria securitate și siguranță. Organizatorul
nu este responsabil pentru orice fel de rănire, deces sau pagubă de orice natură care poate
surveni în timpul sau ca urmare a participării la Competiție.
SECTIUNEA 9. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
9.1. În Competiția descrisă în Prezentul Regulament Oficial, se vor colecta date cu caracter
personal. Prin înscrierea la această Competiție, participantul este de acord cu comunicarea și
prelucrarea acestor date.
SECȚIUNEA 10. ÎNCETAREA COMPETIȚIEI ÎNAINTE DE TERMEN
10.1 Prezenta Competiție poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui
eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din
motive independente de voința sa, de a continua prezenta Competiție.
Încetarea Competiției înainte de termen va fi făcută publică prin publicarea pe grupul de
Facebook „Portis Constanța – Mergi pe jos ! E simplu și sănătos!”

SECȚIUNEA 11. LITIGII
11.1. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanți se vor rezolva pe cale
amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele
judecătorești române competente.

