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Regulament 

“Cărțile copilăriei pe bicicletă” 

 

1. Preambul 

„Cărțile copilăriei pe bicicletă” este un eveniment cicloturistic, format din 9 etape, destinat strângerii de fonduri 

necesare donațiilor de carte și a înființării de cluburi de lectură „Cărțile copilăriei”  în mediile defavorizate. 

Alături de Alteța Sa Regală Principele Nicolae al României și Alex Ciocan, cicliști pasionați din mediul de business 

vor străbate România, din Sighetu Marmației până în Constanța, pentru a promova cititul și sportul. 

Prin prezentul regulament se stabilesc condițiile de desfășurare a evenimentului, precum și drepturile și 

responsabilitățile tuturor părților implicate – participanți și organizatori. Fiecare participant la „Cărțile copilăriei 

pe bicicletă” trebuie să ia la cunoștință, să accepte și să respecte  următorul regulament. Nerespectarea sa poate 

atrage după sine imposibilitatea înscrierii, participării sau eliminarea din eveniment. 

2. Condiții de înscriere 

Înscrierea la „Cărțile copilăriei pe bicicletă” se face trimițând un  e-mail la adresa 

cartilecopilariei@curteaveche.ro cu titlul Înscriere eveniment „Cărțile copilăriei pe bicicletă” , care să conțină  

datele personale (nume și prenume, sex, vârsta împlinită la data evenimentului, telefon, e-mail, localitate) 

alături de Etapa/Etapele pentru care se dorește înscrierea. 

Înscrierile se pot face până la data de 10 aprilie 2015. 

Prin înscriere și plata taxei de participare la eveniment, participanții acceptă și își asumă integral prezentul 

regulament. 

Înscrierea se face în limita numărului maxim anunțat de organizatori (12 participanți). 

Un participant se consideră înscris,  dupa ce plăteşte taxa de înscriere aferentă etapei/etapelor la care s-a 

înscris, în termen de trei zile (72 ore) lucrătoare, prin transfer bancar, de la data primirii confirmării participarii și 

a detaliilor prin e-mail. 

Se poate înscrie la eveniment orice persoană care a împlinit 18 ani, care își poate asuma un nivel de pregătire 

mediu-avansat (poate susține un ritm de 30km/h în condiții optime: suprafață plată, fară vânt, fară condiții  
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meteo extreme), care are o stare bună de sănătate și este într-o formă corespunzătoare pentru a participa la o 

asemenea activitate. 

3. Traseu si  program desfășurare eveniment 

Hărţile etapelor sunt disponibile pe site-ul www.asociatiacurteaveche.ro/pebicicleta/traseu   

Etapa 1:  Joi, 23 aprilie, Sighetu Marmației - Dej (154 km) 

Etapa 2: Vineri, 24 aprilie, Dej - Cluj Napoca (59 km) 

Etapa 3: Sâmbată, 25 aprilie, Cluj Napoca - Alba Iulia (96 km) 

Etapa 4: Duminică, 26 aprilie, Alba Iulia - Sibiu (73km) 

Pauză: Luni, 27 aprilie 

Etapa 5: Marţi, 28 aprilie, Sibiu - Brașov (145 km) 

Etapa 6: Miercuri, 29 aprilie, Brașov - Sinaia (44 km) 

Etapa 7: Joi, 30 aprilie, Sinaia - București (122 km) 

Pauză: Vineri, 1 mai 

Etapa 8: Sâmbată, 2 mai, Bucureşti - Călăraşi (125 km) 

Etapa 9: Duminică, 3 mai, Călăraşi - Constanţa (145 km) 

 

4. Taxe de participare  

1 Etapă – 200 euro 

2 Etape – 350 euro 

3 Etape – 500 euro 

4 Etape – 600 euro 

5 Etape – 750 euro 

6 Etape – 900 euro 

7 Etape – 1050 euro 

8 Etape – 1150 euro 

9 Etape – 1300 euro 
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Prin achitarea taxei de participare punem la dispoziţia cicliștilor participanți: 

Cazare la hotel cu mic dejun inclus 

Prânz/Cină 

Suport medical 

Masaj și fizioterapie 

Suport tehnic și mecanic biciclete 

Escortă mașină oficială 

Mașini tehnice 

Program de nutriție cu Alex Ciocan 

Produse energizante și de recuperare Isostar 

Produse necesare pentru pauze de hidratare 

Piese de bicicletă consumabile şi mici accesorii 

Echipament ciclism format din tricou și pantaloni scurţi 

Transport bicicletă pe tot parcursul evenimentului 

Transport bagaje pe tot parcursul evenimentului 

Biciclete de rezervă 

Invitație participare la evenimentele organizate pe plan local 

Invitație la petrecerea de final de eveniment 

                 ... și multe alte surprize. 

Taxa de participare nu este returnabilă, în cazul în care o persoană înscrisă nu mai poate sau nu mai dorește să 

participe la eveniment din orice motiv. Din colectarea taxelor de participare se acoperă cheltuielile logistice, 

cazări etc. 

Anulări: Dacă evenimentul este anulat din motive de forţă majoră, participanţii nu vor beneficia de compensaţii 

pentru alte pierderi (ex: cum ar fi cheltuieli ocazionate de călătorie). 

5. Declarația pe propria răspundere 

Semnarea declarației pe proprie răspundere este obligatorie. Nesemnarea declarației pentru fiecare etapă în 

parte înainte de începerea acesteia, atrage după sine imposibilitatea participării la eveniment. 

6. Echipament 

În caz de vreme rea, organizatorul își rezervă dreptul de a solicita echipament obligatoriu, urmând a anunța cel 

mai târziu la ședința tehnică din seara premergătoare evenimentului care sunt schimbările. 
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Purtarea căștii este obligatorie și necesară pentru siguranța fiecărui participant la eveniment. Se recomandă ca 

participantul să poarte casca de protecție omologată. 

Bicicleta  trebuie să fie echipată în față cu lumină de culoare albă sau galbenă, iar în spate cu lumină de culoare 

roșie, cu cel puțin un dispozitiv fluorescent-reflectorizant, vizibil, de aceeași culoare, cu sistem de avertizare 

sonoră și cu elemente sau dispozitive care, în mișcare, formează un cerc continuu, fluorescent-reflectorizant, de 

culoare portocalie, fixat pe spițele roților. 

La acest eveniment singurul tip de bicicletă  acceptat este cursiera.  

Se recomandă o revizie a bicicletei anterior participării, pentru a vă asigura de buna stare de funcționare, sistem 

de frânare eficace, sistem adecvat funcțional de direcție, cauciucuri umflate și capace la ghidon.  

Recomandăm fiecărui participant să aibă asupra sa: 

Carte de identitate 

 Îmbrăcăminte de bicicletă adecvată condiţiilor meteo 

Bandă reflectorizantă 

Pelerină sau geacă impermeabilă 

Ochelari de protecție 

Vestă reflectorizantă (în caz de ceață) 

Telefon mobil în permanență încărcat 

Medicamente personale, în cazul în care participantul urmează un tratament 

Lanternă frontală 

Pot fi utile: ochelari de soare, cremă protecţie solară. 

 

7. Alimentare 

În etapele scurte nu vor exista opriri pentru hidratare/masă. Alimentarea va fi mobilă. În etapele lungi (100km+), 

la jumătatea traseului, se va face o pauză care nu va dura mai mult de 30 minute.  

8. Oprirea sau anularea dreptului de participare 

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a opri un participant în următoarele cazuri: 

În cazul în care participantul s-a accidentat, iar starea de sănătate nu îi mai permite continuarea etapei/etapelor 

trebuie să informeze organizatorii imediat; 
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În cazul în care observă că participantul nu respectă una dintre regulile prezentului regulament sau cele ale 

bunului simţ şi fair-play-ului; 

În cazul în care participantul a consumat băuturi alcoolice sau substanțe interzise; 

În cazul nefolosirii căştii de protecţie în timpul etapei/etapelor; 

În cazul în care bicicleta participantului nu este în perfectă stare de funcţionare şi nu are avizul mecanicului de 

biciclete pentru parcurgerea etapei/etapelor;  

În cazul în care participantul distruge mediului înconjurător şi abandoneaza ambalaje sau alte deşeuri pe traseu; 

Orice participant care nu mai poate sau nu mai vrea să continue cursa, indiferent de motiv, trebuie să informeze 

organizatorii imediat; 

Taxa de participare nu se va rambursa în cazul opririi/anulării de participare. 

9. Dispoziţii generale / Reguli de circulație 

Participanţii sunt obligați să respecte toate indicațiile primite de la organizatori și voluntari pe tot parcursul 

defășurarii evenimentului. 

Participanţii şi conducătorii auto ai maşinilor oficiale şi tehnice prezenţi la eveniment sunt obligaţi să respecte 

regulile de circulaţie pe drumurile publice și regulamentul. 

Deplasarea grupului de cicliști se va face pe partea din dreapta drumului public, în sensul de circulație, cât mai 

aproape de marginea părții carosabile, cu respectarea semnificației semnalizării rutiere și a regulilor de 

circulație. 

Circulaţia participanţilor pe drumul public se va face numai pe un singur rând. Se vor respecta toate regulile de 

circulație pentru bicicliști, conform Ordonanța de Urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice 

modificată și completată prin O.U.G. nr 63/2006 și Legea nr.203 /2012. 

Grupul de cicliști nu va depăși niciodată mașina care deschide coloana (mașina de Politie Rutieră sau mașina 

oficială). 

În cazul în care apar momente/incidente neprevăzute (obstacole etc.), cicliștii sunt rugați să 

încetinească/oprească din timp, să semnalizeze la rândul lor cicliștilor/mașinilor din spate, să anunțe imediat 

organizatorii. Grupul va rămâne cât mai omogen posibil, cicliștii  nu se vor îndepărta prea mult unul de celălalt. 
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În cazul în care un participant rămâne mult în urmă, va fi preluat de una din mașinile tehnice și readus în grup. 

Dacă din motive de epuizare sau oricare alt motiv, nu poate termina etapă, acesta va ajunge în zona de finish  a 

etapei respective cu una din mașinile însoțitoare. 

În cazul unor defecţiuni la bicicletă, participantul iese în afara carosabilului, într-un loc sigur pentru a evita 

accidentările, anunţă organizatorii şi așteaptă mașina tehnică în care se află mecanicul de biciclete care va 

efectua depanarea. Dacă defecțiunea nu se poate remedia pe loc, participantului i se va pune la dispoziție 

pentru a termina etapa o altă bicicletă. 

10. Responsabilitățile organizatorilor și participanților 

Participanţii îşi asumă întreaga responsabilitate asupra capacităţii de participare, din punct de vedere 

fizic/medical. Recomandăm efectuarea unor controale medicale de specialitate înaintea participării la 

evenimente fizice de anduranţă, care presupun un nivel crescut de efort. 

Organizatorii sau partenerii evenimentului nu pot fi făcuţi răspunzători de nicio daună rezultată în urmă 

participării voluntare la eveniment – defecţiuni de orice natură apărute la bicicletă, probleme fizice/medicale, 

răniri sau orice vătămare corporală, invaliditate sau deces.  

Organizatorii pun la dispoziție servicii medicale pe toată perioada celor 9 etape. Orice accident în care sunt 

implicaţi participanţii de la „Cărțile copilăriei pe bicicletă”, survenit în timpul  desfăşurării evenimentului din 

nerespectarea regulilor de eveniment va fi în responsabilitatea celor implicaţi în accident. 

Recomandăm participanţilor la eveniment să aibă  asigurare de accidente şi certificat medical care să ateste că 

sunt apți pentru practicarea ciclismului. 

Întreg evenimentul se desfăşoară cu respect faţă de mediul înconjurător. Prin urmare, paricipanţii vor manifesta 

un comportament civic în ceea ce priveşte menţinerea curăţeniei şi a protejării mediului natural. Nu se acceptă 

aruncarea gunoaielor de orice natură în alte spaţii decât punctele de alimentare sau a spațiilor destinate 

aruncării deșeurilor. 

Paricipanţii vor manifesta un comportament civilizat, fair-play, faţă de ceilalţi participanţi în cursă. 

Fiecare participant are obligația de a participa în fiecare seară la ședința tehnică. 

Nerespectarea normelor de conduită poate duce la eliminarea participanţilor din eveniment. 

Orice contravenţie sau infracţiune comisă de participanţii la eveniment nu intră în responsabilitatea 

organizatorilor şi colaboratorilor acestora. 
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11. Imagine 

Asociația Curtea Veche  are drepturi de imagine asupra întregului eveniment și poate utiliza imagini foto şi video 

în diverse materiale de comunicare realizate cu ocazia evenimentului, pe toată durata evenimentului și post-

eveniment. 

12. Forţă majoră 

În caz de forţă majoră, organizatorii pot lua decizia unor modificări de traseu sau program. La limită, se poate 

decide inclusiv anularea etapei/etapelor, în situaţii excepţionale. Prin forţă majoră se înţelege orice eveniment 

care ar putea avea influenţă semnificativă asupra bunei desfăşurări a competiţiei, cum ar fi: inundaţii majore, 

furtuni, dezastre naturale sau evenimente social politice majore. În aceste situaţii, taxa de participare nu va fi 

returnată. 

Organizatorii pot efectua modificări ale programului, traseului sau ale altor detalii ale evenimentului, în funcție 

de situații diverse ce pot apărea pe parcursul derulării proiectului (ex: condiții meteo nefavorabile, includerea 

unor noi elemente în program, etc.). Aceste modificări vor fi anunțate participanților și celor interesați prin 

intermediul site-ului, paginii de Facebook și la fața locului. 

13. Contestații 

Orice participant poate face o contestaţie împotriva altui participant care nu a respectat regulile evenimentului 

sau împotriva deciziilor organizatorilor. Contestaţia se va înainta organizatorilor la locul de start/finish etapă  sau 

se vor trimite în termen de 24 ore de la terminarea oficială a evenimentului, la adresa de contact de pe site-ul 

evenimentului. Rezolvarea contestaţiei se va face în următoarele 24 ore de la momentul înregistrării 

contestației. 

Prin înscriere, plată şi participare fiecare participant confirmă că a citit, înţeles şi acceptat condiţiile de 

participare şi aceste reguli, îşi asumă riscurile participării la acest eveniment şi responsabilitatea pentru propriile 

acţiuni având în vedere toate elementele de siguranță legate și de condiţii meteo, deplasarea către și de la 

eveniment, zona în care se află, echipamentul folosit. 
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