
REGULAMENTUL  

de organizare şi desfăşurare a activităţii sportive cu scop umanitar  

"Fii solidar! Pedalează pentru Ucraina!’’ 

- 9 septembrie 2015, Iaşi -  

 
 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORII ŞI REGULAMENTUL ACTIVITĂȚII 

 

Activitatea ”Fii solidar! Pedalează pentru Ucraina!” este organizată de către Liceul Teoretic de 

Informatică „Grigore Moisil" Iași,  prin echipa LIIS4U în cadrul proiectului de voluntariat LIIS4U: 

Solidar cu cei de lângă noi! – 112 pentru Ucraina” şi are drept scop promovarea drepturilor 

omului, a solidarității cu cei aflați în nevoie și, prin urmare, contribuția la eradicarea sărăciei 

globale. 

 

Fondurile rezultate în urma organizării activităţii, după plata cheltuielilor implicate de organizarea 

acesteia, vor fi folosite pentru ajutorarea unor familii de refugiaţi din Ucraina, ce urmează a se 

stabili la Măgura Ilvei. Participanţii la activitate sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile din 

prezentul regulament. 

 

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

disponibil în mod gratuit oricărui solicitant la locul desfăşurării activităţii și online, pe pagina de 

Facebook a evenimentului. 

 

Prin participarea la această activitate, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze 

tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor regulamentului şi legislaţiei în vigoare aplicabile şi să 

semneze declaraţia pe proprie răspundere, pusă la dispoziţie de către organizatori. 

 

 

SECŢIUNEA 2. PERIOADA ŞI ZONA DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂȚII 

 

2.1. Data şi locul desfăşurării activității: 

 

Activitatea va avea loc în ziua de 9 septembrie 2015, în intervalul orar 9 -11. Startul şi sosirea vor fi 

amenajate în zona Casei de Cultură a Studenților, din  Bd. Independenţei – zona Fundaţiei, Iaşi. 

Înscrierea la activitate va avea loc în zona de start / sosire, începând cu ora 8:00, în ziua activității. 

 

Accesul în / din zona de activitate: 

a) cu autovehicule proprietate personală.  

b) cu mijloace de transport în comun 

 

 

Specificaţie staţii de autobuz / tramvai: 

- Piaţa Independenţei –  autobuz 41, 42,28, 46, 43, autobuz Unistil, linia 6. 

- Piaţa M. Eminescu – tramvai 1,8,13. 

 

2.2. Traseul 

 

Traseul ales de către organizatori este: Fundație – Copou – Rond Agronomie – Copou – Fundație, 

pe pista de ciclism. 

 

 



 

 

SECŢIUNEA 3. MECANISMUL ACTIVITĂŢII 

 

3.1. Înscriere 

 

La concurs se pot înscrie persoane care au împlinit vârsta de 12 ani înainte de data desfășurării 

concursului. Înscrierile se fac în ziua activităţii, pe baza cărţii de identitate (persoanele peste 18 ani) 

și pe baza cărții de identitate și a unei declarații semnate de un părinte (persoanele sub 18 ani). 

Minorii sub 14 ani vor fi însoțiți de un adult (din motive de securitate). 

 

*Declarațiile pe propria răspundere, pentru concurenți și părinți (unde este cazul) pot fi 

descărcate de pe siteul Liceului Teoretic de Informatică ”Grigore Moisil”, www.liis.ro sau pot 

fi completate în momentul înscrierii, la punctele de înscriere. 

 

Înscrierea se face: 

 

-în zona Palatul Copiilor/ Casa Studenților (pentru persoanele care pedalează cu bicicleta 

personală) 

-la punctul de închiriere I’Velo din Fundație (pentru persoanele care nu au bicicletă 

personală).  

 

*Bicicleta se poate închiria GRATUIT de la I’Velo DOAR pe baza actului de identitate. 

 

3.2. Taxa de participare 

 

Taxa de participare este de 10 lei și se va constitui în donație în scop umanitar. Achitarea taxei se 

execută în ziua activităţii, la punctele de înscriere menționate. 

 

3.3. Declaraţia pe propria răspundere 

 

Toţi participanții vor completa şi semna o declaraţie pe propria răspundere. 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 

evenimentului. 

 

Participanții se obligă să respecte curățenia orașului, să manifeste respect față de orice trecător, 

conducător auto sau alt participant la competiție. Toți participanții vor semna o declarație prin care 

se declară sănătoși și apți pentru efort fizic.  

 

Minorii sub 14 ani vor fi însoțiți de un părinte, din motive de securitate, care va semna declarația pe 

propria răspundere. 

 

Persoanele care vor încălca aceste prevederi vor fi îndepărtate din zona evenimentului de către 

organizatori, chiar cu sprijinul organelor de poliţie, dacă va fi cazul. 

 

 

SECŢIUNEA 4. CONDIŢII DE ÎNCHIRIERE  

 

http://www.liis.ro/


PENTRU A PUTEA ÎNCHIRIA O BICICLETĂ, CLIENTUL TREBUIE SĂ ŞTIE SĂ SE DEA PE 

BICICLETĂ ŞI SĂ FI MERS CEL PUŢIN  O DATĂ CU BICICLETĂ ÎN ULTIMELE 6 LUNI. 

 

a) Bicicletele sunt performante, în stare perfectă de funţionare, verificate şi întreţinute periodic 

doar în centre specializate, de către mecanici calificaţi. 

b) Participantul la competiție trebuie să respecte traseul. 

c) Se poate închiria NUMAI o singură bicicletă de la I’velo de către o persoană, pe baza 

unui singur buletin sau se poate participa cu propria bicicletă. 

d) În caz de daune  (frâne, manete frâne, schimbătoare, ghidon, să, cadru, roţi, spiţe, jante, lanţ) 

piesa respectivă se înlocuieşte, nu se repară, costul fiind suportat integral de client.  

e) În momentul închirierii, clientul va semna o declaraţie de închiriere, unde vor fi specificate 

toate condiţiie de închiriere, starea bicicletei la preluare şi la predare, ora returnării. 

f) Centrul de închirieri îşi rezervă dreptul de a-şi selecta clienţii. 

g) Nu se închiriază bicicletele persoanelor în stare de ebrietate sau sub influenţa drogurilor. 

h) Nu se închiriază biciclete copiilor singuri sub 14 ani care nu au buletin de identitate, ci doar 

celor însoţiţi de părinţi. 

i) Bicicletele se închiriază doar titularului de buletin, şi se poate închiria doar o singură 

bicicletă pe un buletin. 

j) În caz de defecţiune este interzisă cu desăvârşire repararea bicicletei de către client. 

k) În caz de pană sau defecţiune, clientul este obligat să contacteze imediat centrul de 

închirieri. 

 

  

SECŢIUNEA 5. CONDIŢII ADMINISTRATIVE 

 

5.1. Condiţii administrative (pe timpul cursei) 

 

Organizarea evenimentului revine Liceului Teoretic de Informatică „GrigoreMoisil" Iași, implicit 

echipei LIIS4U care se ocupă de implementarea evenimentului şi care pune la dispoziţie voluntarii 

necesari bunei desfăşurări a activităţii. 

 

5.2.La fața locului se vor afla voluntari de la Crucea Roșie, instruiți în acordarea primului ajutor. 

 

5.3. Condiţii administrative (generale) 

 

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

activităţii, cu obligativitatea anunţării modificărilor intervenite la locul de desfăşurare a activităţii. 

 

Persoane de contact: 

 

Prof. Anamaria Ghiban – coordonator  eveniment: 0742251688 

Prof. Dana Anghelescu – coordonator eveniment: 0756980466 


