REGULAMENTUL OFICIAL
de organizare si desfasurare a evenimentului
Asaltul Lupilor Editia 5-a, din data de 9 - 10 Iunie 2018
SECTIUNEA 1. ORGANIZATORII SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CURSEI
Cursa “Asaltul Lupilor″ (denumita in acest regulament “Cursa”) este organizata de Asociatia RunCorp, si se va desfasura
in Extreme Park, Cernica si contine foarte multe elemente intalnite in pregatirea miltara de specialitate.
Cursa “Asaltul Lupilor″ se adreseaza tuturor persoanelor de peste 18 ani si este o cursa cu obstacole ce isi propune sa fie
o provocare fizica si psihica pentru concurenti; dar si un mod de distractie si socializare.
Prin participarea la Cursa Asaltul Lupilor inteleg ca acest eveniment presupune o activitate fizica provocatoare si poate fi
periculoasa si poate implica riscul de vatamare grava si/sau deces. Asaltul Lupilor este mai mult decat o cursa cu
obstacole, este o comunitate de valori, Insumand curajul si spiritul de camaraderie ale fiecaruia dintre noi.
Prin inscrierea la oricare dintre evenimentele Asaltul Lupilor, inseamna ca participantii au citit, au inteles, au completat, au
semnat si sunt in totalitate de acord si vor respecta Termenii si Conditiile, Regulamentul Oficial al Cursei si Declaratia pe
proprie raspundere – toate puse la dispozitia participantilor de catre organizatori cu ocazia Inscrierii.
Prin inscriere va luati responsabilitatea ca ati citit si ati inteles conditiile inainte de inregistrare / participare.
Nu conteaza modalitatea de inscriere si plata sau daca v-ati inscris personal sau altcineva a facut inscrierea pentru dvs.,
prin predarea Declaratiei si participarea la Cursa consideram ca ati acceptat in intregime Regulamentul Oficial al Cursei si
ca ati fost in totalitate de acord cu el.
Declaratia pe proprie raspundere semnata si predata organizatorilor in ziua ridicarii kit-urilor de participare valideaza
inscrierea la Cursa si acceptarea in intregime a Regulamentului Oficial al Cursei.
Prin completarea si semnarea Declaratiei pe proprie raspundere, urmata de validarea inscrierii, concurentii recunosc ca
au luat la cunostinta de prevederile Regulamentului Oficial al Cursei pe care se obliga sa il respecte.
[Descarca Declarartia pe proprie raspundere]
SECTIUNEA 2. PERIOADA SI LOCUL DE DESFASURARE A CURSEI
Editia a-V-a Asaltul Lupilor 2018, se va desfasura pe parcursul a doua zile, pe 9 si 10 iunie si va contine 3 curse:
SAMBATA 9 iunie
- Asaltul Lupilor Junior – Family Mud Run - Cursa destinata familiilor cu copii
- Asaltul Lupilor BEAST - Cursa competitiva in sistem calificare
DUMINICA 10 iunie
- Asaltul Lupilor FUN - Cursa necompetitiva si necronometrata
Traseul de desfasurare al Cursei va fi marcat cu banda de delimitare si va avea In puncte stabilite de organizatori
persoane (voluntari) pentru indrumarea treseului, suplimentar harta traseului va fi afisata pe site-ul oficial –
www.AsaltulLupilor.ro.
Optional, aveti la dispozitie posibilitatea de transport cu microbuze sau autocare, de la statia de metrou Anghel Saligny la
Extrem Park si retur.
Pretul unui bilet dus/intors este de 18 RON / persoana.
SECTIUNEA 3. MECANISMUL CURSEI
3.1. Participantii si Desfasurarea Cursei
Asaltul Lupilor FUN - Cursa necompetitiva si necronometrata
Cursa Necompetitiva si Necronometrata are loc in data de 10 iunie 2018, avand un traseu lung de aprox. 6 km, unde
trebuie depasite un numar de obstacole.
Cursa Asaltul Lupilor este orientate spre echipe, si isi propune sa fie o provocare fizica si psihica pentru concurenti, dar in
acelasi timp un mod de distractie si socializare. Nu exista limita de timp pentru finalizarea traseului, depinde de fiecare
participant in parte cat ii va lua sa treaca peste obstacole - noroi, apa, gheata si poate chiar foc.

Pentru participarea la Cursa inscrierile se pot face atat individual cat si in echipe de minim 3 persoane.
Echipele isi pot alege un nume sau se pot diferentia de alte grupuri prin diverse metode liber alese (echipament identic,
body painting, diverse obiecte de imbracaminte colorate, etc.)
La inscrierea online, este necesar sa se completeze un formular doar cu datele de contact ale “Capitanului”
(acesta/aceasta fiind persoana de contact cu organizatorii), ulterior acesta va primi un document word pe mail care va
trebui completat cu toate datele participantilor / membrilor echipei. Datele membrilor echipei trebuie completate direct in
tabelul word trimis, respectand toate rubricile, pentru a se putea finalize inscrierea.
La ridicarea kit-urilor, fiecare membru al echipei sa aibe "Declaratia pe proprie raspundere" completata si semnata.
Daca la ridicarea kit-urilor se prezinta o singura persoana, este indicat ca aceasta sa fie persoana care a facut plata si sa
aibe toate declaratiile membrilor completate si semnate de catre acestia.
Asaltul Lupilor BEAST - Cursa competitiva in sistem calificare
Asaltul Lupilor BEAST este o cursa cu obstacole & mud competitiva, de 12 km (2 ture x 6 km), iar doar pentru cei care se
vor califica in finala competitiei, care va avea loc in aceasi zi, consta in parcurgerea inca odata a traseului de 12 Km.
Cursa este competitiva in sistem calificare, iar participarea se face in mod individual OPEN feminin si OPEN masculin.
Participantii (masculin / feminin) vor fi impartiti in doua grupe egale in functie de data lor de inscriere.
Startul pe traseu se va da in ordinea: Grupa 1 barbati | Grupa 1 femei | Grupa 2 Barbati | Grupa 2 femei.
Primii 25 de sportivi clasati din fiecare grupa in parte, se vor califica in finala competitiei.
Daca numarul de participanti este mai mic de 80 de sportivi / categorie (barbati / femei) startul se va da intr-o singura
serie, iar cursa va avea automat lungimea de 18 Km (3 ture x 6 km).
Finala va avea loc in aceasi zi, startul sau dandu-se in astfel: Finala barbati | Finala femei.
Vor fi premiate primele 3 locuri atat la femei cat si la barbati.Premiile constau in bani si produse oferite de parteneri /
sponsorii evenimentului si sunt afisate pe site-ul official www.AsaltulLupilor.ro.
Retineti – Premiile in bani sunt conditionate de inscrierea unui numar de minim 80 de concurenti
(minim 40 concurenti / categorie).

PREMII

Premiere OPEN Femei
LOC 1 = 450 ron
LOC 2 = 300 ron
LOC 3 = 150 ron
Plus produse oferite de parteneri

Premiere OPEN Barbati
LOC 1 = 450 ron
LOC 2 = 300 ron
LOC 3 = 150 ron
Plus produse oferite de parteneri

Reguli specifice Asaltul Lupilor BEAST:
 Toti participantii, indiferent de rezultatul obtinut, au acces gratuit la cursa Necompetitiva din 10 iunie (a doua zi).
 Toate obstacolele sunt obligatorii. Alergarea pe langa obstacole sau depasirea lor neregulamentara, duce
automat la descalificarea sportivului. In cazul ocolirii unui obstacol, concurentul poate continua cursa dupa
efectuarea exercitiului de penalizare (30 burpess) insa, nu se va califica in finala.
 Orice tentativa de furt / inselaciune atrage automat descalificarea sportivului.
 Nu este permis ajutorul de la alti concurenti / suporteri / sustinatori (atrage automat descalificarea sportivului).
 In cazul in care la un obstacol este “coada”, fiecare concurent are dreptul de a incerca O SINGURA DATA
depasirea obstacolului, daca nu reuseste este OBLIGAT sa cedeze locul celui din spate, el asezandu-se la
“coada”.
 Toti concurentii pot incerca de oricate ori doresc depasirea unui obstacol, respectand regulile specifice ale cursei.
 Castigatorii locurilor 1, 2 si 3 barbati / femei sunt obligati sa poarte tricoul oficial la festivitatea de premiere
 Daca numarul de participanti este mai mic de 80 de sportivi / categorie (barbati / femei) startul se va da intr-o
singura serie, iar cursa va avea automat lungimea de 18 Km (3 ture x 6 km).
 Dati dovada de FAIR PLAY!
Asaltul Lupilor Junior – Family Mud Run - Cursa destinata familiilor cu copii
Asaltul Lupilor Junior - Family Mud Race are loc in data de 09 iunie 2018, este o cursa cu obstacole & mud, destinata
familiilor cu copii, traseul avand o lungime de aprox. 2-3 km, cursa fiind necompetitiva si necronometrata, iar pe parcursul
traseului trebuie depasite un numar de obstacole.
Asaltul Lupilor Junior - Family Mud Race isi propune sa ofere familiilor momente unice si de calitate, petrecute impreuna.
Inscrierea se face in echipa (1 adult + 1 copil) si nu exista limita de timp pentru parcurgerea traseului.

Organizatorii incurajeaza toate familiile participante sa se bucure de experienta traita si sa abordeze cursa in mod propriu.
3.2. Date despre inscriere si Taxa de inscriere
Inscrierea la orice eveniment Asaltul Lupilor se poate face online, completand formularul de pe site-ul oficial al Cursei
www.AsaltulLupilor.ro, sau prin transfer bancar (OP).
Data limita de inscrieri este 31 Mai 2018.
Preturile difera in functie de cursa aleasa, de modalitatea de inscriere (individual / echipa), de numarul de membrilor
dintr-o echipa si de data inscrierii.
Retineti – inscrierile in echipa beneficiaza de discounturi. La inscrierea unei echipe, este necesar sa se completeze un
formular cu datele de contact ale “Capitanului”, ulterior acesta va primi un formular pe mail care va trebui completat cu
toate datele complete ale tuturor participantilor / membrilor echipei.
Retineti - cu cat sunteti mai aproape de data evenimentului preturile vor creste.
Asaltul Lupilor - Cursa necompetitiva si necronometrata – 10 iunie 2018
Perioada de inscriere
Inscriere Individuala
Echipa 3 - 15 pers.
Echipa 16 – 40 pers.
*** Pana pe 19 martie taxa unica de 70 ron / pers. – in limita a 200 locuri
19 martie – 31 martie
93 ron/pers.
88 ron/pers.
83 ron/pers.
31 martie – 30 aprilie
105 ron/pers.
100 ron/pers.
95 ron/pers.
30 aprilie – 31 mai
115 ron/pers.
110 ron/pers.
105 ron/pers.
*** Preturile se modifica la ora 12:00

Asaltul Lupilor BEAST - Cursa competitiva in sistem calificare – 09 iunie 2018
Perioada de inscriere
Inscriere Individuala
*** Pana pe 19 martie taxa unica de 70 ron / pers. – in limita a 200 locuri
19 martie – 31 martie
110 ron/pers.
31 martie – 30 aprilie
125 ron/pers.
30 aprilie – 31 mai
140 ron/pers.
*** Taxa include cursa competitionala si participarea la cursa necronometrata de a doua zi.

Asaltul Lupilor Junior – Family Mud Run - Cursa destinata familiilor cu copii – 09 iunie 2018
Perioada de inscriere
Inscriere Familie = 1 adult + 1 copil
*** Pana pe 19 martie taxa unica de 50 ron / familie – in limita a 200 locuri
19 martie – 31 martie
60 ron/familie
31 martie – 30 aprilie
70 ron/ familie
30 aprilie – 31 mai
80 ron/ familie
*** Preturile afisate sunt doar pentru participarea la cursa, nefiind incluse tricourile sau transportul

*** Taxa redusa in limita a 200 de locuri, este cumulata pentru cele 3 curse din 9 si 10 iunie 2018
Taxa de participare trebuie achitata la completarea formularului online, in cazul in care plata se face cu cardul si, in maxim
3 zile lucratoare de la completarea formularului online in cazul platilor prin OP, transfer bancar, dovada platii este
recomandat sa fie trimisa prin e-mail la adresa financiar@asaltullupilor.ro
In cazul in care taxa de participare NU este platita, inscrierea nu este validata.
Inscrierea este anulata automat, daca plata nu este finalizata in termen de 5 zile lucratoare.
In cazul in care un concurent nu poate participa la eveniment (neprezentare la start, abandon, retragere), indiferent de
motiv si indiferent de perioada in care isi anunta neparticiparea, taxa de participare NU se returneaza.
Persoana inscrisa care a achitat si a finalizat inscrierea, dar nu mai poate sa participe la Evenimentul Asaltul Lupilor,
indiferent de motiv, independent de motivele care stau la baza imposibilitatii sale de participare, poate sa cesioneze locul
unei terte persoane care indeplineste toate condițiile aplicabile de participare la Evenimentul Asaltul Lupilor, cu obligația
de a anunța Organizatorul in scris prin email cu cel puțin 5 zile inaintea finalizarii inscrierilor.

Odata cesionat locul, consideram ca noul participant a acceptat in intregime Regulamentul Oficial al Cursei si ca a fost in
totalitate de acord cu el.
Singura modalitate prin care participantilor li se returneaza sumele platite este in cazul in care Asociatia RunCorp
anuleaza un eveniment.
3.3. Prevederi legale
Prin inscrierea la oricare dintre evenimentele Asaltul Lupilor, va luati responsabilitatea si inseamna ca ati citit, ati inteles,
ati completat, ati semnat si sunteti in totalitate de acord si va obligati se respectati Regulamentul Oficial al Cursei si
Declaratia pe proprie raspundere – toate puse la dispozitie de catre organizatori.
Nu conteaza modalitatea de inscriere si plata sau daca v-ati inscris personal sau altcineva a facut inscrierea pentru dvs.,
prin predarea Declaratiei si participarea la Cursa consideram ca ati acceptat in intregime Regulamentul Oficial al Cursei si
ca ati fost in totalitate de acord cu el.
Declaratia pe proprie raspundere semnata si predata organizatorilor in ziua ridicarii kit-urilor de participare, valideaza
inscrierea la Cursa si prin aceasta participantii recunosc ca au luat la cunostinta de prevederile Regulamentului Oficial si il
accepta in intregime si se obliga sa il respecte in totalitate.
a.) Prin inscriere si participare la Cursa toate persoanele declara pe proprie raspundere ca sunt apte din punct de vedere
medical, fizic si psihic pentru efort fizic, indiferent de conditiile meteo specifice din ziua evenimentului.
Participarea concurentilor nu trebuie sa creeze vreun potential risc atat pentru el cat si pentru ceilalti concurenti.
b.) Prin inscriere si participare la Cursa toate persoanele declara pe proprie raspundere ca detin o asigurare medicala si /
sau isi asuma cheltuielile cauzate de o posibila accidentare, fiind responsabili de propriile actiuni, iar organizatorii nu sunt
raspunzatori de orice accidentare survenita, prejudiciu, accident sau deces.
Deasemenea participantii sunt de acord cu Ingrijirea medicala si transportul, pentru a obtine tratament In caz de
accidentare, Ingrijire medicala si transport pe care profesionisti din domeniul medical Il pot considera adecvat si Inteleg ca
Declaratia de renuntare la drepturi se extinde la orice raspundere care decurge din tratamentul medical si transportul
furnizat In caz de urgenta si/sau ranire.
c.) In urma participarii la cursa pot aparea riscuri de ranire / accidentare. Participantii trebuie sa tina cont de pericolele
care pot sa apara in timpul cursei. Acestea includ fara a se limita la: coliziuni cu pietre, copaci, oameni, alte obiecte;
caderi, alunecari, taieturi, zgarieturi, fracturi, alte tipuri de rani, efort fizic. Imi asum In mod voluntar riscurile asociate
evenimentelor de acest tip inclusiv, dar fara a se limita la actiunile sau inactiunile proprii, actiunile sau inactiunile altor
persoane (participanti, personal angajati, voluntari, spectatori, etc), riscuri ce pot surveni din caderi, Imbolnaviri, infectii,
contactul cu alte persoane, trecerea oricaror obstacole, defecte ale locatiilor, starea vremii (caldura, umiditate ridicata,
ploaie, vant etc).
d.) Prin inscriere si participare la Cursa toate persoanele sunt constiente si isi asuma riscul ca la acest tip de evenimente
se vor uda, vor trece prin apa, se vor murdari de noroi, obstacolele la randul lor se vor murdari de apa si noroi motiv
pentru care vor deveni umede, murdare si alunecoase existand astfel pericolul de accidentare cauzat de alunecare si
cadere. Deasemenea, participantii se obliga sa respecte indicatiile organizatorilor / voluntarilor / arbitrilor de pe traseu,
fiind incunostiintati ca apa / gropile cu apa / gropile cu noroi au o adancime relativ mica si exista pericolul de a se lovi /
accidenta, motiv pentru care - NU sariti, NU va aruncati cu capul inainte, NU va scufundati, NU va aruncati!
Prin inscriere si participare la Cursa toate persoanele sunt constiente, sunt de accord, inteleg si accepta ca obstacolele de
genul - apa / gropi cu apa / gropi cu noroi - apa / noroiul nu a fost testata pentru substante chimice, boli sau contaminari,
iar in zona de desfasurare a evenimentului exista o diversitate mare de animale salbatice, insecte si plante.
Orice persoana care intra pe traseu fara a fi inscrisa oficial la cursa o face pe proprie raspundere si se supune legilor in
vigoare.
e.) Prin inscriere si participare la Cursa toate persoanele (participanti / insotitori / suporteri / copii si tutorii legali ai
acestora) declara pe proprie raspundere ca isi dau seama ca pe parcursul desfasurarii evenimentului ar putea aparea
diferite incidente din cauza neglijentei persoanelor sau entitatilor organizatoare ale acestui eveniment, in legatura cu dar
fara a fi limitata la utilizarea necorespunzatoare a echipamentelor sau bunurilor detinute, pastrate sau controlate de
acestia; incidente care s-ar dovedi periculoase si care ar putea dauna fizic si/sau patrimonial; accidente sau orice fel de
paguba fizica sau materiala, furt / pierdere de bunuri; si inteleg ca ii exonereaza pe organizatori, precum si pe oricine are

legatura cu acestia (sponsori, parteneri, angajati, voluntari, autoritati, oficiali, etc. ) de orice raspundere in legatura cu orice
pretentii ar putea avea, de orice natura, participantul sau succesorii lui.
Inteleg ca aceasta renuntare se aplica tuturor evenimentelor si pe Intreaga lor durata, deasemenea orice persoana
inscrisa / participanta / insotitoare cedeaza, elimina si renunta la dreptul de judecata, In legatura cu raspunderea
personala, a reprezentantilor, a delegatilor, a mostenitorilor pentru orice pretentii, cauze de actiune, obligatii, procese,
acuzatii, plangeri, controverse, costuri sau cheltuieli de orice fel, de orice natura, direct sau indirect, provenind din sau In
legatura participarea la eveniment sau pe parcursul desfasurarii lui.
f.) Prin inscriere si participare la Cursa toate persoanele declara pe proprie raspundere ca au luat la cunostinta ca ESTE
INTERZISA participarea la cursa a persoanelor care au asupra lor sau sunt sub influenta bauturilor alcoolice si / sau a
drogurilor, a substantelor halucinogene, a stupefiantelor, sau a oricaror medicamente de orice natura ce le pot impiedica
activitatea fizica sau psihica.
g.) Prin inscriere si participare la Cursa toate persoanele declara pe proprie raspundere ca au luat la cunostinta ca ESTE
INTERZISA participarea la cursa a persoanelor care au asupra lor arme de orice fel, materiale explozive sau incendiare,
substante iritant - lacrimogene sau cu efect paralizant, dispozitive pentru socuri electrice ori alte obiecte ce pot fi folosite
pentru actiuni violente sau de tulburare a desfasurarii normale a derularii cursei.
h.) Prin inscriere si participare la Cursa toate persoanele declara pe proprie raspundere ca SUNT DE ACORD si nu au
nici o pretentie fata de organizatori in a folosi toate imaginile foto si video (fotografii, filme, Inregistrari indiferent de modul
cum au fost facute) realizate pe tot parcursul evenimentului, imagini in care sunt surprinsi de catre Asaltul Lupilor /
contractori privati si / sau mass-media, toate acestea fiind proprietatea Asociatiei RunCorp. Acord dreptul, permisiunea si
autoritatea Asociatiei RunCorp sa utilizeze fotografiile, filmele, Inregistrarile In orice scop legitim, inclusiv, dar fara a se
limita la, activitati de promovare, publicitate si marketing. In plus Inteleg faptul ca Asociatia RunCorp, In calitate de
proprietar, are dreptul deplin de a vinde si / sau de a profita de utilizarea comerciala a unor astfel de fotografii, filme,
Inregistrari.
i.) Prin inscriere si participarea la Cursa toate persoanele declara pe proprie raspundere ca au luat la cunostinta ca daca
vor incalca aceste prevederi vor fi indepartate din zona evenimentului de catre organizatori, si vor fi chemate daca va fi
nevoie organele de politie fara a fi despagubiti in nici un fel.
j. Daca la finalul cursei se acorda premii, ce sunt oferite de organizatori / sponsori / parteneri, castigatorii sunt obligati sa
completeze un formular pentru a putea intra in posesia premiilor.
La Cursa Asaltul Lupilor BEAST - Cursa competitiva in sistem calificare, premiile in bani sunt conditionate de inscrierea
unui numar de minim 75 de concurenti.
Prin inscrierea la Cursa si completarea formularului de premii, toate persoanele declara ca au luat la cunostinta faptul ca
premiile sunt anulate sau isi pierd valabilitatea dupa 30 zile, daca nu sunt ridicate / folosite, sau nu sunt contactati in
nici un fel organizatorii / sponsorii / partenerii (partea care ofera premiul).
k.) Participantii Cursei trebuie sa tina cont si de urmatoarele cerinte / reguli:
- Participantii au obligatia sa respecte legile civile si penale, si sa respecte regulile de bun simt
- Participantii care se deplaseaza mai incet au obligatia de a se comporta cu respect si fair play fata de restul
participantilor la cursa si de a le face loc celor care vin din spate, doresc si pot sa ii depaseasca.
- Participantii au obligatia de a anunta organizatorii (telefonic sau la primul punct de control) de producerea accidentelor
de pe traseu ale altor participanti.
- Este strict INTERZISA folosirea de mesaje publicitare / politice / xenofobe / anti-semite etc.
- Este strict INTERZISA participarea la cursa cu biciclete, role, trotinete sau orice alt mijloc de deplasare.
- ESTE INTERZISA aruncarea oricaror resturi, gunoaie in zona de desfasurare a Cursei si in zonele limitrofe.
Participantii si insotitorii lor vor putea folosi fie cosurile de gunoi amplasate In zona evenimentului sau sacii menajeri pusi
la dispozitie de catre organizatori.
- Este strict INTERZISA urinarea sau defecarea In afara zonelor desemnate
- Participantii / insotitorii lor pot veni cu animale de companie, insa trebuie sa retineti ca pe traseu nu veti avea
posibilitatea de a intra cu animale. Puteti lasa cainele la unul din insotitorii dvs care trebuie sa inteleaga ca e responsabil
de tinerea lui in conformitate cu legea in vigoare (lesa / botnita / strans mizeria).

3.4. Echipament si kit de participare
Se recomanda participantilor sa poarte echipament sportiv corespunzator conditiilor meteorologice din ziua cursei.
Recomandari:
- Este indicat ca parul sa fie prins in coada la spate
- Este indicat sa nu aveti nimic la gat / maini (gen bijuterii, lantisoare, bratari)
- Tricou sport
- Pantaloni sport
- Pantofi sport - tenisi / adidasi comozi (atentie sa nu va incomodeze sireturile)
Va recomandam sa purtati haine comode, si sa nu va deranjeze ca le murdariti de pamant, noroi, dar nici daca se rup
putin. Este recomandat sa aveti haine de schimb, pentru a avea la finalul cursei haine curate si uscate cu care sa va
schimbati.
Kit-ul de participare este diferit, variind in functie de parteneri / sponsori / locatie si in functie de cursa la care participati.
Kit-ul de participare complet este facut public prin campanii de mailing si este afisat pe site-ul oficial www.AsaltulLupilor.ro
Ridicarea kit-urilor se va face la o data stabilita de organizatori (in general cu 2-3 zile inainte de eveniment), intr-o locatie
ce va fi anuntata prin e-mail, Facebook si alte retele de socializare si pe site-ul oficial al cursei www.AsaltulLupilor.ro
Kiturile de participare se ridica personal. In momentul preluarii kitului de participare se preda „Declaratia pe proprie
raspundere” printata, completata si semnata.
Daca o persoana este desemnata sa ridice mai multe kituri de participare pentru un grup de persoane, ea trebuie sa
predea „Declaratiile pe proprie raspundere” pentru toate persoanele respective, completate si semnate de acestea.
3.5. Descriere program (caracter orientativ)
Evenimentul Asaltul Lupilor Editia 5-a, 9 - 10 Iunie 2018
09 iunie 2018 - Asaltul Lupilor Junior – Family Mud Run - Cursa destinata familiilor cu copii
09 iunie 2018 - Asaltul Lupilor BEAST - Cursa competitiva in sistem calificare
10 iunie 2018 - Asaltul Lupilor - Cursa necompetitiva si necronometrata
09:00 - Check-in participanti si insotitori - Ridicari kit-uri, DOAR pentru cei care nu au putut lua kit-ul in perioada stabilita.
10:00 - 10:30 – Sedinta tehnica & Warm-Up
10:30 – Primul Start
14:00 – Poze, amintiri, moment de hidratare & masa & relaxare & fun & socializare participant / insotitori
Programul afisat are caracter orientativ si in perioada de pregatire a evenimentului se poate modifica.
Forma sa finala va fi afisata cu cateva zile inaintea evenimentului, dupa finalizarea inscrierilor.
3.6. Spectatorii si copii ce asista la Cursa
Intreg evenimentul isi doreste sa aibe parte de o sustinere cat mai mare, iar participantii sunt asteptati sa vina insotiti de
suporteri, sustinatori, copii.
Va fi amenajata o Zona Centrala a Evenimentului, ce cuprinde: check-in participanti si insotitori, zona delimitata pentru
spectatori, linia de Start / Finish, corturi, standuri ale sponsorilor / partenerilor, punct de prim ajutor, punct de hidratare &
masa participanti, scena eveniment, zona festivitati de premiere, zona destinata pentru poze, amintiri, relaxare & fun &
socializare participant, si multe altele dupa finalizarea curselor.
Spectatorii / persoanele insotitoare sunt rugate sa aibe grija de copii astfel incat sa nu depaseasca zonele delimitate, sa
nu intre pe traseu sau in alte zone restrictionate.
Este strict INTERZIS ca spectatorii / persoanele insotitoare sa depasesca zonele delimitate special pentru ei, pentru a nu
deranja participantii pe traseu.
Este strict INTERZIS ca spectatorii / persoanele insotitoare sa foloseasca sau sa se catere pe obstacole (naturale sau
montate), Organizatorii nu isi asuma nici o raspundere in cazul unor accidentari. Suplimentar, Organizatorii vor cere
ajutorul organelor de politie, daca va fi necesar. Orice persoana care intra pe traseu fara a fi inscrisa oficial la cursa o face
pe proprie raspundere si se supune legilor in vigoare.
Participantii / insotitorii lor pot veni cu animale de companie, insa trebuie sa retineti ca pe traseu este strict INTERZIS
accesul cu animalele de companie. Puteti lasa cainele la unul din insotitorii dvs. care trebuie sa inteleaga ca e

responsabil de tinerea lui in conformitate cu legea in vigoare (lesa / botnita / strans mizeria).
Spectatorii / persoanele insotitoare sunt de accord / accepta si se supun tuturor regulilor Aliniatului 3.6. Prevederi
legale, in mod special punctelor c.), e.), f.), g.), h.), i.), k.)
Spectatorii / persoanele insotitoare declara pe proprie raspundere ca au luat la cunostinta ca daca vor incalca aceste
prevederi vor fi indepartati din zona evenimentului de catre organizatori, si vor fi chemate daca va fi nevoie organele de
politie fara a fi instiintati in prealabil.
3.7. Amanarea sau anularea evenimentului
Evenimentul este programat in data de 9 - 10 Iunie 2018.
In cazul in care, din motive ce nu tin de organizator, Cursa nu poate avea loc la data stabilita, aceasta poate fi amanata /
modificata pentru o data ulterioara.
In cazul reprogramarii evenimentului, toate detaliile Cursei nu vor fi modificate - kit de participare, zona de start / sosire,
traseu, obstacole etc. Toate detaliile despre noua data a Cursei vor fi anuntate prin e-mail, Facebook si alte retele de
socializare si pe site-ul oficial al cursei www.AsaltulLupilor.ro
Anularea / modificarea / amanarea evenimentului se poate realiza doar in cazuri exceptionale ce tin de situatiile de
urgenta naturala sau provocate de om, sau situatiile de forta majora, asa cum sunt definite in legislatie - orice eveniment
care ar putea influenta buna desfasurare a evenimentului, cum ar fi fara a se limita la: inundatii majore, ploaie, grindina,
uragan, tornada, vant puternic, dezastre naturale, cutremur, incendii, evenimente politice majore, greva sau dificultatea
muncii sau stoparea muncii, acte de terorism, insurectia, dezastrul public, razboiul sau orice accident inevitabil, caz in
care organizatorii isi rezerva dreptul de anula / modifica / amana / reprograma data de desfasurare a Cursei, ce va fi
anuntata printr-un comunicat oficial de presa, ce va fi distribuit plublic prin e-mail, Facebook si alte retele de socializare si
pe site-ul oficial al cursei www.AsaltulLupilor.ro
In cazul anularii / modificarii / amanarii / reprogramarii evenimentului pe motiv de forta majora sau din motive care nu
depind de organizator, Organizatorii nu vor suporta in nici un fel costurile adiacente (transport, cazare, masa etc) ale
participantilor.
In cazul modificarii / amanarii / reprogramarii evenimentului toate taxele de inscriere sau costurile suplimentare platite In
timpul si pentru eveniment, nu sunt rambursabile din niciun motiv In niciun caz, inclusiv, dar fara a se limita la situatiile de
forta majora asa cum au fost descrise mai sus.
Singura modalitate in care participantilor li se pot rambusra sumele platite, este anularea evenimentului in situatiile de
urgenta naturala sau provocate de om, sau situatiile de forta majora, asa cum sunt definite si descries mai sus.

SECTIUNEA 4. CONDITII ADMINISTRATIVE
Conditii generale
Organizatorii se obliga, sa respecte prevederile Legii nr. 677 din 21 noiembrie 2001 (*actualizata*), lege pentru protectia
persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
Organizatorii se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor cu caracter personal ale participantilor inscrisi la Cursa si
sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si al Declaratiei pe proprie raspundere.
Obligatiile organizatorilor:
 Sa asigure punct de informare si punct de prim ajutor
 Sa efectueze sedinta tehnica inainte de inceperea cursei
 Sa marcheze adecvat traseul pentru cursa
 Sa asigure puncte de control si personal adecvat pentru siguranta desfasurarii competitiei
 Sa asigure puncte de hidratare pentru participanti
Participantii la Cursa sunt obligati sa respecte Termenii si conditiile, Regulamentul Oficial al Cursei si Declaratia pe
proprie raspundere, toate fiind publice conform legislatiei din Romania, fiind disponibile In mod gratuit oricarui solicitant pe
site-ul www.AsaltulLupilor.ro
Organizatorii Isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament al Cursei, cu obligatia de a face cunoscut acest fapt
public, prin e-mail, Facebook si alte retele de socializare si pe site-ul oficial al cursei www.AsaltulLupilor.ro.

