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 Ștafeta ”COMPANII PENTRU COMUNITATE” 

 

1. ORGANIZATORII ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL EVENIMENTULUI 

Ștafeta ”COMPANII PENTRU COMUNITATE” (denumită în cele ce urmează “Evenimentul”) 

este organizată de către Asociația Habitat pentru Umanitate Rădăuți- in faza finala de schimbari 

administrative ca Asociatia Door to Home (denumită în cele ce urmează ”Organizatorul”) în 

parteneriat cu Asociația Bunul Samaritean (denumită în cele ce urmează ”Partenerul”) și are 

scopul de a promova misiunea Habitat pentru Umanitate Rădăuți (in fază finală de schimbări 

administrative ca Asociatia Door to Home) în Bucovina, de atragere de fonduri de la persoane 

fizice angajaţi în cadrul companiilor  locale, dar şi terţe, neafiliate vreunei companii și de atragere 

de voluntari pentru proiectul de voluntariat Bucovina Build & Travel 2019.  Participanții pot chiar 

mobiliza propriul angajator să se implice. 

Această ștafetă NU este un concurs de alergare, este o acțiune caritabilă; fondurile rezultate în 

urma acesteia, după acoperirea cheltuielilor legate de organizare, vor fi folosite pentru finanțarea 

proiectului Bucovina Build & Travel 2019 pentru  familiile în nevoie care vor  beneficia de o 

locuință decentă pe care să o numească ACASĂ. 

Participanţii la eveniment sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile din prezentul Regulament 

Oficial al Evenimentului (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.doortohome.ro și la locul de 

desfăşurare a 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 cu ocazia înscrierii. 

2. PERIOADA ŞI ZONA DE DESFĂŞURARE A EVENIMENTULUI 

2.1. Data şi locul desfăşurării evenimentului: 

Evenimentul va avea loc în Rădăuți, în ziua de 18 Mai 2019, şi va începe la ora 10:00, urmând a se 

alerga pe străzile din Rădăuţi şi din afara oraşului într-un circuit cu o lungime maximă de 27 km. 

Se preconizează că evenimentul se va desfăşura pe parcursul a 3 ore, ora de încheiere fiind ora 

13:15, oră la care ne vom întâlni cu participanţii ştafetei la punctul principal de plecare/sosire.  

Punctul principal de plecare/sosire al ştafetei este parcarea din faţa Primăriei Rădăuţi, iar 

participanţii care pornesc din acest loc sunt rugaţi să se prezinte la punctele de înregistrare aflate la 

faţa locului în intervalul 08:30 – 09:30 pentru validarea participării la eveniment, completarea 

declaraţiei pe propria răspundere şi achitarea taxei de participare în cazul în care această taxă nu a 

fost achitată anterior. 
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Ștafeta se desfășoară conform mecanismului Evenimentului, aşa cum este acesta detaliat în 

Secţiunea 3 din prezentul Regulament. 

 

3. MECANISMUL EVENIMENTULUI 

3.1. Participanţii şi desfăşurarea Evenimentului 

Ştafeta se adresează tuturor pasionaților de mișcare, oricărei persoane căreia starea de sănătate îi 

permite o alergare pe unul dintre segmentele menţionate, precum şi copiilor pentru segmentele 

dedicate acestora. 

Evenimentul va cuprinde mai multe segmente de alergare, NU este un concurs de alergare, este o 

acţiune caritabilă având scopul menţionat la punctul 1. 

Punctul principal de plecare în ştafetă este parcarea din faţa Primăriei Rădăuţi, tot aici fiind şi 

punctul final de sosire. 

Întrucât evenimentul este constituit sub forma unei ştafete, vor exista mai multe puncte 

intermediare unde participanţii pot să să îşi încheie participarea după ce au alergat un 

segment/segmente din cadrul ştafetei sau de unde pot porni în alergare pe segmentul următor. 

Punctele intermediare din cadrul ştafetei vor fi atât puncte de sosire, cât şi de plecare pentru 

participanţi. Participanţii îşi vor asigura transportul de la / către punctele de plecare / sosire 

(principale şi intermediare) în / din alergare. 

La punctele intermediare se vor face opriri de aprox. 5 minute, acestea fiind momentele în care se 

va preda ştafeta de la un purtător de stafetă la următorul, se vor face fotografii, vor avea loc mini-

interviuri pentru presă. 

Participanţii, în momentul înscrierii on-line, îşi vor alege segmentul/segmentele pe care doresc să 

alerge în cadrul ştafetei. Îi încurajăm pe participanţi să aleagă nu doar segmentele cele mai scurte 

şi care sunt în oraş, ci şi segmentele care sunt mai lungi. Când are loc alegerea unui segment, 

participanţii sunt rugaţi să ia în considerare faptul că aceeaşi distanţă trebuie parcursă şi înapoi. 

Participanţii vor alerga în grup compact întrucât acest eveniment NU este un concurs de alergare, 

ci este o acțiune caritabilă care are ca scop promovarea misiunii asociației. Grupul compact de 

alergători va alerga între cele două autoturisme speciale care îl va însoţi (jandarmerie şi poliţie). 

De asemenea, participanţii care vor renunţa la alergare pe traseu, vor părăsi partea carosabilă şi 

se vor deplasa doar pe trotuar. 

3.2. Traseul şi distanţe de parcurs 

Ştafeta este organizată, ca traseu şi segmente de alergare, după cum urmează (distanţele sunt 

aproximative). Distanţele pentru fiecare segment sunt detaliate şi în pagina de traseu de pe site-ul 

oficial şi în harta traseului (anexa 3). Participanţii care aleg punctele intermediare de plecare/start, 

se vor prezenta la acestea cu cel puţin 30 min. înainte de ora la care se preconizează că ştafeta va 
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ajunge la aceste puncte. Timpii sunt aproximativi şi includ, la punctele intermediare, şi cele 5 min. 

aferente opririi pentru ceremonia de înmânare a ştafetei. 

Segmentul 1: Primăria Rădăuţi – Serjexim (1,5 km) – ora 10:00 – 10:08 (8 min.) 

Segmentul 2: Serjexim – Loredana (0,3 km) – ora 10:13 – 10:15 (2 min.) 

Segmentul 3: Loredana – Schweighoffer / Egger (2,7 km) – ora 10:20 – 10:35 (15 min.) 

Segmentul 4: Schweighoffer / Egger – Marelvi (3 km) – ora 10:40 – 10:55 (15 min.) 

Segmentul 5: Marelvi – Olint (1,5 km) – ora 11:00 – 11:08 (8 min.)  

Segmentul 6: Olint – Radburg (3 km) – ora 11:13:00 – 11:28 (15 min.) 

Segmentul 7: Radburg – Casa de Cultură (3 km) – ora 11:33 – 11:48 (15 min.) 

Segmentul 8: Casa de Cultură – Autogara Tarsin (1,4 km) – ora 11:53 – 12:00 (7 min.) 

Segmentul 9: Autogara Tarsin – Hostel Harmonie (3 km) – ora 12:05 – 12:20 (15 min.) 

Segmentul 10: Hostel Harmonie – Killer (2,6 km) – ora 12:25 – 12:40 (15 min.) 

Segmentul 11: Killer – Hotel Amnar (3,1 km) – ora 12:45 – 13:00 (15 min.) 

Segmentul 12: Hotel Amnar – Primăria Rădăuţi (1,9 km) – ora 13:05 – 13:15 (10 min.) 

Traseul format din cele 12 segmente este ilustrat de harta cuprinsă în anexa 3 la sfârșitul 

regulamentului și participanții se vor familiariza cu acesta. În anumite puncte (curbe, intersecții, 

etc) alergătorii vor fi direcționați de comisari de traseu, după caz. Poliția Rutieră va deschide calea 

grupului de alergători pe fiecare segment alergat de participanți iar comisarii de traseu vor 

direcționa alergători rămași în urmă, după caz.  

3.4. Înscriere 

Acest eveniment nu are limită de vârstă, putând participa oricine indiferent de vârstă. 

Înscrierea participanţilor se face completând formularul online de pe site-ul 

www.doortohome.ro/stafeta. Data limită pentru înscrieri on-line este 16 Mai 2019, joi, ORA 

17:00, în cazul în care nu este specificată alta dată în pagina de înscriere. Înscrieri se va putea face 

și în ziua alergării între orele 8.30-9.30 la punctul de pornire- parcare Primărie. 

Copiii cu vârsta mai mică de 14 ani vor putea participa doar însoţiţi de cel puţin unul dintre 

părinţi/tutore/reprezentantul legal/profesorul de sport şi vor fi supravegheaţi de către 

părinte/părinţi sau tutorele/reprezentantul legal/profesorul de sport pe parcursul desfăşurării 

evenimentului. Părintele/părinţii sau tutorele/reprezentantul legal îşi vor asuma responsabilitatea 

pentru condiţia fizică şi capacitatea copilului de a participa la acest eveniment. 

Toţi participanţii (adulţi) vor completa şi semna o declaraţie pe propria răspundere care confirmă 

că sunt apţi din punct de vedere medical pentru a participa la eveniment. Declaraţia va fi adusă la 
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sediul asociației (în incinta Casei de Cultură), în timpul orelor de program, între 08:00 – 16:00 sau 

va fi completată în momentul validării înscrierii (punctul 3.6). 

Pentru copiii participanţi la acest eveniment, unul dintre părinţi/tutore/reprezentant legal al 

acestora va completa și semna o declarație prin care își vor da acordul pe proprie răspundere cu 

privire la participare şi vor declara că participantul (copil) este apt din punct de vedere medical 

pentru participarea la acest eveniment.  

Înscrierea pentru minori se face în felul următor: 

- se completează formularul on-line; 

- împreună cu acordul părintelui în original (semnate și completate) și un act de identitate cu poză 

(părinte/tuture legal + minorii cu vârsta de peste 14 ani), respectiv o copie după certificatul de 

naştere pentru cei sub 14 ani, vor fi aduse la sediul asociației (în incinta Casei de Cultură), în 

timpul orelor de program, între 08:00 – 16:00. 

Declaraţia pe proprie răspundere şi acordul părintelui se găsesc la finalul regulamentului în 

secțiunea Anexe. Aceste anexe le puteți descărca și printa de pe site-ul www.doortohome.ro sau le 

puteți primi la sediul asociației. 

3.5. Taxa de participare, declarația pe propria răspundere/acordul părintelui minorului 

Participanţii (adulţi sau minori) vor plăti o taxă de participare de 10 lei, iar fondurile rezultate vor 

fi folosite pentru cele 15 familii pentru care organizația va construi o locuință decentă pe care să o 

poată numi ACASĂ. 

Taxa de participare poate va fi achitată în momentul înscrierii, fie în numerar la sediul asociației 

(aflat în incinta Casei de Cultură, str. Str. Bogdan Voda, nr. 12, Cam. 14), fie on-line sau direct la 

bancă în contul: 

- RO22 BTRL ONCR T0V 2711 8201 deschis la Banca Transilvania Rădăuţi 

 (cu menţiunea Taxă de participare Ştafeta COMPANII PENTRU COMUNITATE). 

Taxa de participare se va putea plăti și în ziua alergării între orele 8.30-9.30! 

Deoarece taxele colectate au un scop caritabil, în cazul în care o persoană dorește să se retragă din 

competiție, rambursarea taxei nu este posibilă. 

3.6. Validarea înscrierii 

Validarea participării la eveniment se va face în ziua desfășurării evenimentului între orele 8:30-

9:30 pentru cei care au punct de pornire Primăria Rădăuţi, participanții urmând a aduce cu ei un 

act de identitate cu poză (adulţi, părinţi participanţi şi minori cu vârsta de peste 14 ani) şi 

acordul părintelui (în cazul minorilor). Participanţii care aleg punctele intermediare de 

plecare/start, se vor prezenta la acestea cu cel puţin 30 min. înainte de ora la care se preconizează 

că ştafeta va ajunge, pentru validarea participării la ştafetă. 
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Participanților  li se va pune la dispoziție de către organizatori un semn autocolant care îi va atesta 

calitatea de participant la eveniment și care se va înmâna participanților după completarea și 

semnarea declarațiilor pe propria răspundere, respectiv validarea participării la eveniment. Aceste 

semne se vor amplasa în zona pieptului/abdomenului a fiecărui participant (pe partea din față), 

astfel încât să fie vizibile din față de către organizatori. 

3.7. Echipament şi condiţii. 

Participanţii la eveniment vor purta echipament sportiv de alergare corespunzător condițiilor 

meteorologice de la ora de desfăşurare a evenimentului (inclusiv încălţăminte adecvată). În ceea ce 

privește coloristica echipamentului, organizatorii recomandă ca echipamentul să fie în culori vii, 

vizibile de către participanţii la eveniment, precum şi de către participanţii în trafic. 

Străzile pe care se va desfăşura evenimentul nu vor fi închise în totalitate accesului auto, prin 

urmare, participanţii vor respecta indicaţiile organizatorilor cu privire la traseul, respectiv 

segmentul/segmentele pe care se va alerga, precum şi indicaţiile echipajelor de poliţie aflate la faţa 

locului. 

Participanţii vor menţine o distanţă de siguranţă faţă de ceilalţi participanţi la acest eveniment şi 

vor avea grijă să nu îi incomodeze pe ceilalţi în timpul alergării. Acest eveniment NU este un 

concurs, scopul ştafetei fiind prezentat la punctu 1 al prezentului regulament. 

Participanţii vor respecta traseul, vor alerga cât mai aproape de marginea dreaptă a drumului 

(traseului), nu vor depăşi axul drumului, nu vor alerga pe contrasens şi îi vor evita ceilalţi 

participanţi din trafic pe lângă care vor trece pentru a nu se accidenta. 

Părinţii/tutorii legali/profesori de sport care îi însoţesc la eveniment pe minorii sub 14 ani, sunt 

responsabili pentru comportamentul acestora în timpul alergării şi vor avea grijă ca aceştia să 

respecte întru totul regulamentul. (Anexă 4). 

Participanţii la eveniment sunt responsabili pentru propria lor siguranţă în timpul desfăşurării 

evenimentului (alergării). 

Participanții sunt încurajați să îşi aducă apă cu ei pentru hidratare. Organizatorii vor depune toate 

eforturile pentru a asigura puncte de hidratare de-a lungul traseului.  

3.8. Start şi limite de timp 

Întrucât acest eveniment NU este un concurs de alergare, ci o acțiune caritabilă, există limite de 

timp orientative, dar nu obligatorii, pentru parcurgerea întregului traseu sau a unui segment de 

alergare sau mai multor segmente de alergare. 

Startul se va da la ora 10:00, locul principal de start fiind parcarea din faţa Primăriei Rădăuţi. 

Participanţii vor lua în calcul faptul că timpul mediu de parcurgere al unui kilometru prin alergare 

este de 5 min. la care se vor adăuga încă 5 min. la fiecare punct intermediar de plecare/oprire. 

Estimativ, întregul eveniment va dura 3 ore şi 15 min. 
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3.10. Comisarii de cursă 

Pe tot traseul de alergare din partea organizatorului vor fi alergători - comisari de cursă care vor 

supraveghea respectarea acestuia/acestora şi a prezentului regulament de către participanţi. 

Aceștia vor purta haine/semne distinctive pentru a putea fi uşor de recunoscut de către 

participanţi. 

4. ÎNMÂNAREA DIPLOMELOR 

4.1. Diplome și cuvânt de recunoaștere către participanți 

Participanții vor primi diplome de participare iar donatorii diplome de recunoaștere în funcție de 

contribuția făcuta. Diplomele vor fi pe suport de hârtie sau electronice după caz. 

Festivitatea oficială de încheiere a ștafetei și înmânarea diplomelor va avea loc în ziua 

evenimentului începând cu ora 13:15 la locul principal de plecare/sosire, anume parcarea din faţa 

Primăriei Rădăuţi. 

5. CONDIŢII ADMINISTRATIVE 

5.1. Condiţii administrative (pe timpul ştafetei) 

Organizatorul se ocupa de implementarea evenimentului şi pune la dispoziţie comisarii şi 

voluntarii necesari bunei desfăşurări a evenimentului. 

Pe durata desfăşurării evenimentului, participanţii nu pot părăsi traseul/segmentul/segmentele de 

alergare şi nici nu îl/le pot schimba, prin scurtare sau alegerea de trasee alternative, trebuind să 

respecte traseul conform hărții din anexa 3. Participanţii care renunţă la alergare sunt rugaţi să 

anunţe comisarul de cursă cel mai apropiat şi se va deplasa pe cont propriu fie către punctul 

principal de plecare/sosire, fie către domiciliul personal.  

În cazul improbabil al producerii unei accidentări sau apariției unor probleme de sănătate 

organizatorii ștafetei se vor asigura că serviciul 112 va fi anunțat imediat. 

5.2. Condiţii administrative (generale) 

Organizatorii se obligă, de asemenea, să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecţia 

datelor cu caracter personal. 

Ca atare, Organizatorii se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale 

participanţilor la prezentul Eveniment şi să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial, al 

declaraţiei participanţilor pe propria răspundere şi legislaţiei în vigoare. 

Participanţilor le este interzisă aruncarea oricăror resturi, gunoaie în zona de desfăşurare a 

evenimentului. Aceştia vor putea folosi fie coşurile de gunoi amplasate în zona de start/sosire, pe 

traseu sau sacii menajeri puşi la dispoziţie de către organizatori în punctele intermediare de 

start/sosire. Organizatorii vor asigura la terminarea evenimentului eliminarea deşeurilor şi 

depunerea acestora în containerele de gunoi. 
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Este interzisă participarea la eveniment a persoanelor care au asupra lor băuturi alcoolice/droguri 

sau care se află sub influenţa acestora, a persoanelor care au asupra lor arme de orice fel, materiale 

explozive sau incendiare, substanţe iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant, dispozitive pentru 

şocuri electrice ori alte obiecte ce pot fi folosite pentru acţiuni violente sau de tulburare a 

desfăşurării normale a derularii evenimentului. Persoanele care vor incalca aceste prevederi vor fi 

indepartate din zona evenimentului de către organizatori, chiar cu sprijinul organelor de poliţie, 

dacă va fi cazul. 

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament până la data începerii 

competiţiei cu obligativitatea anunţării modificărilor intervenite pe site şi la locul de desfăşurare a 

competiţiei. 
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Anexă 1                                                            DECLARAŢIE 

 

Subsemnatul(a) __________________________________________________, 

identificat(ă) cu CI seria ___ nr. ___________, născut(ă) la data de_______________________, 

cu numărul de telefon pentru contact _____________________________, 

declar pe proprie răspundere că sunt apt(ă) din punct de vedere medical pentru efort fizic în 

vederea participării la evenimentul Ștafeta ”COMPANII PENTRU COMUNITATE” ce se 

desfăşoară în data de 18 Mai 2019 în Rădăuţi. 

Declar, de asemenea, că: 

 am citit regulamentul de organizare a evenimentului aşa cum este acesta prezentat în 

secțiunile site-ului www.doortohome.ro și sunt de acord cu condițiile de participare 

impuse prin acesta; 

 îmi asum riscurile legate de participarea la eveniment și renunţ la orice pretenţii de natură 

patrimonială sau morală, pentru daune cauzate cu ocazia evenimentului, faţă de asociaţia 

Habitat pentru Umanitate Rădăuţi- in faza finala de schimbari administrative ca Asociatia 

Door to Home, membrii săi, voluntarii participanţi la organizare precum şi faţă de 

autorităţile care contribuie la realizarea evenimentului, în afară de cazul în care aceste 

daune sunt cauzate din culpa gravă sau cu intenţie de aceste persoane sau autorităţi; 

 nu am nicio pretenţie faţă de organizatori în a folosi imaginile foto şi video realizate în 

timpul evenimentului în care sunt surprins, cu angajamentul ferm al organizatorilor că nu 

vor folosi aceste imagini în alte scopuri decât pentru promovarea acestui eveniment sau a 

altora ulterioare, la elaborarea afişelor şi pentru alte materiale informative dedicate 

activităţilor de alergare. 

 

Data,         Semnătura, 

_____________________     _________________________ 

 

  

mailto:info@doortohome.ro
http://www.doortohome.ro/


Habitat pentru Umanitate Rădăuţi- in faza finala de schimbari administrative ca Asociatia Door to Home 

Str. Bogdan Vodă nr. 12., camera 14 (etajul I) (Casa de Cultură)       info@doortohome.ro  tel. 0230-562751 

 

Anexă 2                                   ACORDUL PĂRINTELUI / TUTORELUI LEGAL 

 

Subsemnatul(a) ________________________________________________, identificat(ă) cu CI seria 

___ nr. ___________, născut(ă) la data de ________________________, cu numărul de telefon pentru 

contact _____________________________, părinte / tutore al minorului 

_______________________________________ (în continuare “Minorul”) născut la data de 

________________________  

Declar pe propria răspundere că: 

• sunt de acord cu participarea Minorului la evenimentul Ștafeta ”COMPANII  PENTRU 

COMUNITATE” ce se desfăşoară în data de 18 Mai 2019 în Rădăuţi. 

• Minorul este apt din punct de vedere medical pentru efort fizic; 

• am citit Regulamentul de participare la eveniment asa cum este acesta prezentat in 

secțiunile site-ului www.doortohome.ro și sunt de acord cu condițiile de participare impuse 

prin acesta; 

• în cazul în care Minorul are vârsta mai mică de 14 ani la data desfăşurării evenimentului, 

voi participa alături de el/ea la cursă și mă angajez să supraveghez Minorul și să mă asigur că 

acesta nu se abate de la traseu stabilit de organizatori și nu iese din limitele spațiului de 

alergat sau voi delega aceste responsabilități profesorului de sport menționat aici: 

__________________________________________________________________________________ 

 mă angajez să îl informez pe minor cu privire la prevederile regulamentului şi condiţiilor 

de participare la acest eveniment; 

• renunţ, în numele meu şi al Minorului, la orice pretenţii de natură patrimonială sau morală, 

pentru daune cauzate cu ocazia evenimentului, faţă de Asociaţia Habitat pentru Umanitate 

Rădăuţi- in faza finala de schimbari administrative ca Asociatia Door to Home, membrii săi, 

voluntarii participanţi la organizare precum şi faţă de autorităţile care contribuie la realizarea 

evenimentului, în afară de cazul în care aceste daune sunt cauzate din culpa gravă sau cu 

intenţie de aceste persoane sau autorităţi. 
 

Data,         Semnătura, 

_____________________      __________________ 
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Anexă 3                                                          HARTA TRASEU 

Ștafeta Companii pentru Comunitate 
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Anexă 4 

DECLARAȚIE 

Subsemnatul(a) ________________________________________________, identificat(ă) cu CI seria 

___ nr. ___________, născut(ă) la data de ________________________, cu numărul de telefon pentru 

contact _____________________________, profesor de sport, declar pe propria răspundere că mă 

angajez să supraveghez toți elevii minori menționați in tabelul mai jos și să mă asigur că aceștia nu 

se vor abate de la traseul stabilit de organizatori și nu vor ieși din limitele spațiului de alergat. 

 

Lista elevilor alergători pentru care îmi asum cele descrise mai sus conform cu Regulamentul Ștafetei: 

Prenume minor Nume de familie minor Data de naștere 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Data,         Semnătura, 

_____________________      __________________ 
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