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TERMENI SI CONDITII EVENIMENT – „Noaptea Lupilor” - 30 noiembrie 2019 
 

1. ORGANIZATORII, PERIOADA SI LOCUL DE DESFASURARE 

 

Evenimentul „Noaptea Lupilor” are loc pe data de 30 noiembrie 2019 si este organizat de Asociatia RunCorp. 

Evenimentul se va desfasura concominent in Bucureşti si Iaşi, si este regasit pe website-ul si/sau pe pagina de 

Facebook a organizatorului. 

 

Evenimentul „Noaptea Lupilor” doreste sa fie o noapte mistică, o sărbătoare a lupilor si are loc in incinta parcului 

natural enduranch IASI, unde vom asculta muzică bună lângă un foc de tabără si/sau în Clubul Peek A Boo Blues 

& Rock Bar BUCURESTI, alături de prieteni noi sau vechi. 

 

Prezentul eveniment este conditionat de acceptarea „Termenilor si Conditiilor Evenimentului” si de formarea unui grup 

minim de 20 persoane / locatie.   

 

2. PREȚUL CONTRACTULUI ȘI MODALITĂȚI DE PLATĂ 

2.1. Prețul evenimentului difera in functie de numarul de persoane, astfel: 

Pachet 1 - 2 persoane – 60 Ron / persoană 

Pachet 3 persoane – 55 Ron / persoană 

Pachet 4 persoane – 50 Ron / persoană 

At door – 75 Ron / persoană 

 

Prețul evenimentului include: 

– o porţie de fasole cu ciolan (costiţă afumată) gătită la ceaun; 

– o cană de vin fiert; 

– foc de tabără până noaptea târziu (pentru locatia din IASI, în parcul natural enduranch); 

– jocuri de biliard (pentru locatia din BUCURESTI, Clubul Peek A Boo Blues & Rock Bar); 

 

Programul evenimentului: 

18:00 – 19:00 - acomodare  

19:00 – 20:00 - pornirea focului  

20:00 – 24:00 - program socializare, în jurul focului sau al mesei de biliard sau al barului (in functie de locatie) 

 

2.2. Modalitatea de plata se efectueaza online, cu cardul prin serviciul securizat MobilPay sau prin virament bancar. 

Pentru orice inscriere, organizatorul va acorda participantului, dovada platii care consta in factura aferenta. 

 

3. DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE PARTILOR 

3.1. În cazul modificării uneia dintre prevederile esențiale ale Evenimentului cum ar fi: prețul, serviciile incluse, locatia, 

Asociatia RunCorp are obligația de a informa particpantii cu cel puțin 7 zile înainte de data evenimentului. 

Informarea se va face în timp util (pe mail, website, Facebook) pentru a permite Participantului sa i-a o decizie, 

respectiv renuntarea la eveniment – insotita de returnarea sumelor achitate, sau participarea la noul eveniment si 

acceptarea noilor conditii. 

În cazul în care Participantul decide să participe la Evenimentul asupra căruia s-au operat modificări, se consideră că 

toate modificările au fost acceptate și Participantul nu mai poate solicita despăgubiri ulterioare datorate modificărilor de 

acest tip. 
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3.2. Asociatia RunCorp este răspunzătoare pentru buna executare a obligațiilor asumate, cu excepția următoarelor 

cazuri:  

a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor asumate se datorează participantului 

b) când neîndeplinirea obligațiilor se datorează unor cauze de forță majoră sau unor împrejurări pe care nici Asociatia 

RunCorp, nici colaboratorii asociatiei nu le puteau prevedea sau evita inclusiv dar fără a se limita la: prognoza meteo 

nefavorabilă - conditii meteorologice care pot pune in pericol viata participantilor sau a organizatorilor, neîndeplinirea 

grupului minim ca urmare a unor renunțări de ultimă oră (minim 20 persoane participante/locatie).  

 

3.3. În cazul în care Asociatia RunCorp anulează un anumit eveniment, indiferent de motiv, banii se pot recupera 

integral în termen de 5 zile lucrătoare din momentul comunicării contului bancar pentru returnarea contravalorii 

achitate. 

 

3.4. În cazul în care un Participant nu mai poate să se prezinte la Evenimentul „Noaptea Lupilor” din 30 noiembrie 

2019, independent de motivele care stau la baza imposibilității de participare, acesta poate: 

a) să cesioneze locul unei terțe persoane, cu obligația de a anunța Organizatorul prin e-mail cu cel puțin 3 zile înaintea 

datei de 30 noiembrie; 

b) daca organizatorii sunt anuntati pana la data de 22.11.2019, participantul isi poate primi suma achitata inapoi, din 

care se scad 15 ron ce reprezinta comisioanele procesatorului de card si comisioanele bancare.  

Incepand cu data de 23.11.2019 – NU se mai poate returna nici o suma achiata. 

c) in orice alte situatii in care organizatorul nu este anuntat / instiintat, participantul isi pierde orice drept. 

 

3.5. Participantul are obligația:  

a) să aibă un comportament civilizat cu toate persoanele prezente sau întâlnite în timpul desfășurării evenimentului  

b) să nu distrugă bunurile existente în locatiile partenere 

c) să înștiințeze Organizatorul în cazul apariției oricăror probleme apărute în timpul desfășurării evenimentelor  

 

3.6. Participantul declara pe propria raspundere ca: 

a) este de acord si nu are nici o pretentie fata de Organizatori in a folosi imaginile foto si video in care este surprins, 

imagini realizate in timpul evenimentului.  

Organizatorul isi rezerva dreptul de a folosi in mod legal, in nume propriu, orice material foto & video si audio cu 

participantii, din timpul desfasurarii evenimentului.  

Organizatorul are dreptul de a folosi orice material foto & video si audio cu participantii in vederea promovarii 

evenimentelor ulterioare organizate de acesta, singur sau impreuna cu terti parteneri, acestea incluzand dar fara a se 

limita la: postari pe retelele sociale, reclama/promovare pe retelele sociale, motoare de cautare, sau orice alt tip de 

promovare online si offline (bannere, roll-up-uri, afise, flyere, spoturi TV, etc), acestea putand fi distribuite/afisate in 

spatial public. 

b) este de acord si nu are nici o pretentie fata de Organizatori in a folosi datele sale de contact (adresa, email, telefon) 

pentru notificari de marketing ale Organizatorului si partenerilor sai. Participantul are dreptul de a solicita in mod 

explicit intreruperea notificarilor de marketing ale Organizatorului, acesta fiind obligat de a respecta cerinta 

Participantului. 

 

 

 


