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REGULAMENTUL OFICIAL - de organizare și desfășurare a evenimentului sportiv 

ASALTUL LUPILOR - EDIȚIA a VII-a –  

--- Editie modificata in data de 02 decembrie 2020 --- 
 

INTRODUCERE 

Conform OUG 70/2020 – „In cazul în care se reprogramează un eveniment, cei ce au cumpărat deja bilete le vor putea folosi, beneficiind de toate 

drepturile date de acestea, la data la care evenimentul sau festivalul este reprogramat, adică se va prelungi valabilitatea biletului. Totuși, reprogramarea nu poate 

depăși data de 30 septembrie 2021.” 

Dacă se decide anularea evenimenului, cei interesați să participe la un eveniment sau festival vor primi, din partea organizatorilor, un voucher ce va avea 

valoarea egală cu suma plătită pe biletul inițial și care va putea fi folosit pentru achiziționarea de produse sau servicii din gama oferită de către organizator.   

Cei ce și-au cumpărat bilete la evenimente anulate au la dispoziție 30 de zile pentru a se decide dacă dacă doresc returnarea sumei integral sau doresc 

transformarea lui în voucher, ce poate fi folosit pentru un alt eveniment sau pentru achiziționarea de produse sau servicii.  

Aflându-ne în fața unei situații de forță majoră, in contextul limitarii riscului de raspandire a infectiei cu COVID-19, avand în vedere masurile luate la nivel 

national de Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta, recomandările Organizației Mondiale a Sănătății, precum si masurile luate de autoritatile locale, 

specifice pentru fiecare regiune / judet in parte (carantina, zona de risc etc) si datorita faptului ca momentan conform legislatiei in vigoare nu avem drepul / 

posibilitatea de a organiza evenimentul Asaltul Lupilor, Asociatia RunCorp a decis, conform Conform OUG 70/2020 si prezentul Regulament Oficial, urmatoarele: 

 

Au fost adaugate / modificate urmatoarele sectiuni, paragrafe: 

1. SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORII ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CURSEI - au fost adaugate datele referitoare la reprogramarea Evenimentului 

“Asaltul Lupilor ediţia a VII-a” pentru anul 2021 

2. SECȚIUNEA 2. PERIOADA ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE A CURSEI - au fost adaugate datele referitoare la reprogramarea Evenimentului “Asaltul 

Lupilor ediţia a VII-a” pentru anul 2021 

3. Paragraful 3.2. Date despre Înscriere, Taxa de înscriere si Kit-ul de participare – au fost adaugate date specifice datorita epidemiei de COVID-19,  au fost 

adaugate noile perioade de inscriere pentru Evenimentul Asaltul Lupilor ediţia a VII-a 

4. Paragraful 3.7. Amanarea sau anularea evenimentului - au fost adaugate date referitoare la reprogramarea  Evenimentului “Asaltul Lupilor ediţia a VII-a”  

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORII ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CURSEI 

Cursa cu Obstacole & Mud “Asaltul Lupilor″ (este denumita în acest regulament “Cursa” sau „Evenimentul”) este organizată de Asociatia RunCorp, și se va 

desfasura conform Conform OUG 70/2020 si Articolului 3.7 din prezentul Regulament Oficial, in anul 2021 in Romania, la o data sau date care vor fi anunţate 

ulterior, in functie de posibilitatile legislative din momentul respectiv, precum si in functie de masurile luate de autoritatile locale, specifice pentru fiecare regiune / 

judet in parte (carantina, zona de risc etc) si in functie de intelegerile si masurile administrative specifice ale partenerului locatie. 

Cursa cu Obstacole & Mud “Asaltul Lupilor″ se adresează tuturor persoanelor de peste 16 ani și este o cursă cu obstacole și noroi, ce conține multe elemente 

întâlnite în pregătirea miltară de specialitate și își propune să fie o provocare fizică și psihică pentru concurenți, dar și un mod de distracție și socializare. 

Organizatorii incurajeaza toti participantii sa se bucure de experienta traita si sa abordeze cursa in mod propriu. 

Prin înscrierea la oricare dintre evenimentele Asaltul Lupilor, înseamnă că toti participanții au citit și au înțeles, au completat, au semnat și sunt în totalitate de 

acord îi vor respecta Regulamentul Oficial al Cursei și Declarația Unică pe proprie răspundere (adulți și minori) – toate puse la dispoziția participantilor în mod 

gratuit de către organizatori, înainte de înregistrare / participare. 

Nu contează modalitatea de înscriere și plată sau dacă v-ați înscris personal sau altcineva a făcut înscrierea pentru dvs., participând la oricare dintre Curse, se 

consideră că ați citit, ați înțeles, sunteți de acord și ați acceptat în întregime Regulamentul Oficial al Cursei și Declarația Unică pe proprie răspundere (adulți și 

minori) și că ați fost în totalitate de acord cu ele.  

Declarația Unică pe proprie răspundere (adulți și minori) semnată și predată organizatorilor în ziua ridicării kit-urilor de participare validează înscrierea la Cursa.  

Prin completarea și semnarea Declarației Unice pe proprie răspundere, urmată de validarea înscrierii, participanții recunosc că au luat la cunoștiință de toate 

prevederile Regulamentului Oficial al Cursei pe care se obligă să îl respecte.  

SECȚIUNEA 2. PERIOADA ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE A CURSEI 

Evenimentul - Cursa cu Obstacole & Mud “Asaltul Lupilor″ Ediția a VII-a  va avea loc in anul 2021 in Romania, conform Conform OUG 70/2020 si Articolului 3.7 

din prezentul Regulament Oficial, la o data sau date care vor fi anunţate ulterior, in functie de posibilitatile legislative din momentul respectiv, precum si in functie de 

masurile luate de autoritatile locale, specifice pentru fiecare regiune / judet in parte (carantina, zona de risc etc) si in functie de intelegerile si masurile administrative 

specifice ale partenerului locatie. 
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Traseul de desfășurare al Cursei va fi marcat cu bandă de delimitare și va avea în puncte stabilite de organizatori persoane (voluntari, arbitri) pentru îndrumarea 

treseului / ajutor suplimentar dacă este cazul, în plus harta traseului va fi afișată pe site-ul oficial – www.AsaltulLupilor.ro. 

SECȚIUNEA 3. MECANISMUL CURSEI 

3.1. Participanții și Desfasurarea Cursei 

Cursa cu Obstacole & Mud “Asaltul Lupilor″ - Cursa necompetitivă și necronometrată  

Cursa necompetitivă și necronometrată va avea loc in anul 2021 conform legislatiei in vigoare, avand un traseu lung de aprox. 5-6 km, unde trebuie depasite un 

numar de obstacole. Cursa Asaltul Lupilor este orientata spre echipe, și iși propune sa fie o provocare, dar și un mod de distractie și socializare.   

Nu exista limita de timp pentru finalizarea traseului, depinde de fiecare participant in parte cat ii va lua sa treacă peste obstacolele naturale și/sau artificiale, noroi, 

apa, gheata și poate chiar foc. 

Pentru participarea la Cursa înscrierile se pot face atat Individual cat și in Echipe de minim 4 persoane. 

Echipele iși pot alege un nume sau se pot diferentia de alte grupuri prin diverse metode liber alese (echipament identic, body painting, diverse accesorii de 

imbracaminte colorate, etc.) 

La înscrierea online a echipelor, este necesar sa se completeze un formular doar cu datele de contact ale “Capitanului” (acesta / aceasta fiind persoana de contact 

cu organizatorii), ulterior acesta / aceasta va primi un document word pe email care va trebui completat cu toate datele participantilor / membrilor echipei.  

Toate datele membrilor echipei trebuie completate direct in tabelul word trimis, respectand toate rubricile si formatul, pentru a se putea finaliza și valida înscrierea. 

Tabelul completat trebuie retrimis in scurt timp la adresa financiar@AsaltulLupilor.ro, in formatul word trimis astfel incat sa nu se creeze confuzii datorita scrisului de 

mana, si sa poata fi incarcat in baza de date, in acest mod se finalizeaza și se valideaza înscrierea facuta. 

La ridicarea kit-urilor, fiecare membru al echipei trebuie sa aibe "Declarația Unică pe proprie răspundere" completata și semnata.  

Se recomanda ca la ridicarea kit-urilor sa se prezinte o singura persoana, este indicat că aceasta sa fie persoana care a facut plata sau „Capitanul” și sa aibe toate 

declaratiile membrilor completate și semnate de catre acestia. 

Reguli specifice Asaltul Lupilor: 

 Este o cursă necompetitivă şi necronometrată axată pe spiritul de ajutor reciproc între sportivi indiferent dacă se cunosc sau nu. 

Pentru depăşirea obstacolelor participanţii se pot ajuta, neexistând penalizari. In cazul in care un participant nu poate depași un obstacol, el poate 

continua cursa dupa efectuarea unui exercitiu de penalizare (american burpess). 

 ESTE permis și incurajat ajutorul de la alti participanti / coechipieri.  

 In cazul in care la un obstacol este “coadă”, fiecare concurent are dreptul de a încercă  o singura data depășirea  obstacolului, dacă nu reuseste este 

obligat sa cedeze locul celui din spate, el asezandu-se la “coadă”.  Toti concurenții  pot încercă  de oricate ori doresc depășirea  unui obstacol, 

respectand regulile specifice ale cursei. 

 Dati dovada de FAIR PLAY! 

3.2. Date despre Înscriere, Taxa de înscriere si Kit-ul de participare 

Înscrierea la oricare dintre evenimentele Asaltul Lupilor se poate face online, completand formularul de pe site-ul oficial al Cursei - www.AsaltulLupilor.ro, sau prin 

transfer bancar / Internet Banking (OP).  

Conform legislatiei in vigoare, in ziua evenimentului, sau in zilele de distribuiere a kit-urilor NU vor putea fi acceptate inscrieri. 

Aflându-ne în fața unei situații de forță majoră, a trebuit să luăm cele mai bune măsuri pentru protejarea participanţilor, astfel: 

1 Se limitează înscrierile la maxim 1000 de participanţi 

2 Participanţii vor fi informaţi cu privire la ora la care este stabilit startul seriei din care fac parte. 

3 Noile perioade de înscriere vor fi anuntate din timp util 

4 Taxa de înscriere rămâne neschimbată 

5 Vor fi respectate toate măsurile impuse de lege si analizăm implementarea unor MĂSURI DE PROTECŢIE SUPLIMENTARĂ, cum ar fi: 

a. Va fi modificată declaraţia pe proprie răspundere prin care veţi declara că: 

 NU aţi avut temperatură crescută în ultimele 14 zile 

 NU aţi fost testat pozitiv COVID 19 in ultimele 14 zile şi nici nu aţi fost declarat vindecat 

 NU aveţi la data evenimentului și nici nu aţi avut în ultimele 14 zile unul din simptomele: tuse, gât iritat etc. 

b. Limitarea numărului de participanţi per serie la atât cât este necesar pentru  a se păstra o distanța minimă față de celelalte persoane 

c. Introducerea de staţii de dezinfectare pe traseu 

d. Crearea de zone de separate intrare / ieşire din zona START / FINISH 

e. Se va evita oferirea de alimente / băuturi între participanți 

 

 

 

http://www.asaltullupilor.ro/
mailto:financiar@AsaltulLupilor.ro
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Noile date pentru înscrierile online și pentru plata prin OP/trasnfer bancar/internet banking vor fi anuntate din tip util.  

Prețurile difera in functie de modalitatea de înscriere (individual / echipă), de numarul de membrilor dintr-o echipă și de data înscrierii.   

 

Cursa cu Obstacole & Mud “Asaltul Lupilor FUN” Ediţia a VII-a –  11 Octombrie 2020 

Perioada de înscriere Înscriere Individuală Echipă 4 - 12 pers. 

5% - OFF 

Echipă 13 - 30 pers. 

10% - OFF 

Echipă + 31 pers. 

15% - OFF 

15 Dec. 2019 – 31 Ian. 2020 100  RON / pers. 95  RON / pers. 90 RON / pers. 85 RON / pers. 

01 Iulie – 09 August 115  RON / pers. 109,25 RON / pers. 103,5 RON / pers. 97,75 RON / pers. 

.............. 2021 ................ 130  RON / pers. 123.5 RON / pers. 117 RON / pers. 110,5 RON / pers. 

 

Retineti – înscrierile in echipa beneficiaza de discounturi.  

Retineti - cu cat sunteti mai aproape de data evenimentului prețurile  vor creste. 

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/internet banking, dovada platii trebuie sa fie trimisa prin email la adresa financiar@asaltullupilor.ro.  

In cazul in care taxa de participare NU este platita, înscrierea nu este validata. 

Înscrierea este anulata automat, dacă plata nu este finalizata in termen de 3 zile lucratoare. 

In cazul in care un concurent nu poate participa la eveniment (neprezentare la start, abandon, retragere), indiferent de motiv și indiferent de perioada in care iși 

anunta neparticiparea, taxa de participare / înscriere  NU POATE FI RETURNATA. 

În conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2014 Participantul („cumparatorul”) nu va avea dreptul de retragere sau anulare, deoarece 

înregistrarea / înscrierea este valabilă pentru o anumită dată specificată  și anunțată cu suficient timp inainte.  

În acest caz, Participantul („cumparatorul”) nu va avea dreptul nici să compenseze înregistrarea, nici să obțină o rambursare pentru valoarea înregistrării (singura 

excepție este anularea evenimentului de catre organizatori).  

Participantul („cumparatorul”) care a achitat și a finalizat înscrierea, dar nu mai poate/nu mai doreste sa participe la “Asaltul Lupilor ediţia a VII-a, indiferent de motiv, 

independent de motivele care stau la baza imposibilitatii sale de participare, are urmatoarele drepturi: 

 poate  sa cesioneze locul/locurile unei terte persoane care indeplineste toate condițiile aplicabile de participare, fara taxe suplimentare, cu 

obligația de a anunța Organizatorul in scris prin email cu cel puțin 5 zile inaintea finalizarii inscrierilor. Odata cesionat locul, se considera că noul 

participant a acceptat in intregime Regulamentul Oficial al Cursei și că a fost in totalitate de acord cu el, iar pentru a participa la cursa, la ridicarea 

kit-ului trebuie sa predea Declarația Unică pe proprie răspundere. 

 poate  sa primeasca kit-ul de concurs integral, fara a participa la cursa 

 

Singura modalitate prin care participantilor li se returneaza sumele platite este in cazul in care Asociatia RunCorp anuleaza evenimentul sportiv. 

 

Kit-ul de participare - Servicii incluse in taxa de participare: 

 

Cursa cu Obstacole & Mud “Asaltul Lupilor″ 2021 

 Medalie FINISHER  Fotografii oficiale 

(se descarcă de pe pagina de Facebook a evenimentului) 

 Tricou oficial Asaltul Lupilor  Servicii medicale / Asistenta medicala 

 Număr concurs personalizat  Servicii gratuite BagCheck 

 Puncte de hidratare (traseu & FINISH)  Spaţii de curăţare & Garderoba, Toalete Ecologice 

  Parcare gratuită (in limita locurilor disponibile) 

 

3.3. Prevederi legale 

Prin înscrierea la oricare dintre evenimentele Asaltul Lupilor, va luati responsabilitatea ati citit, ati inteles, ati completat, ati semnat, ati luat la cunostinta și 

sunteti in totalitate de acord cu prevederile Regulamentului Oficial și va obligati sa respectati Regulamentul Oficial al Cursei și Declarația Unică pe proprie 

răspundere  (adulți și minori) – toate puse la dispozitia participantilor in mod gratuit de catre organizatori, afisate și promovate online odata cu deschiderea 

inregistrarilor, Participantul („cumparatorul”) fiind obligat sa se informeze inainte de inregistrare / participare. 
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MĂSURI SPECIFICE ANTI-COVID-19 - Prin înscrierea și participarea la oricare dintre Curse toate persoanele în nume propriu și/sau în numele minorilor pe care îi 

au în grijă (acolo unde/dacă este cazul), declară  pe proprie răspundere  că: 

– NU au fost testati pozitiv COVID-19 in ultimele 14 zile  

– NU au la data evenimentului și nici nu au avut în ultimele 14 zile unul din simptomele: febra, tuse, gât iritat etc. 

– sunt de acord ca la intrarea în zona START / FINISH sa li se ia temperatura. Cei care au o temperatură mai mare de 37,3 grade din păcate nu vor fi acceptaţi pe 

traseu. 

– VOR respecta toate normele de igienă, siguraţă şi distanţare fizică impuse prin lege 

a.) Prin înscrierea și participarea la oricare dintre Curse toate persoanele în nume propriu și/sau în numele minorilor pe care îi au în grijă (acolo unde/dacă este 

cazul), declară  pe proprie răspundere  că sunt apte din punct de vedere medical, fizic și 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 și pentru ceilalti concurenti. 

Evenimentul poate fi amanat in functie de starea vremii - conditii meteorologice care pot pune in pericol viata participantilor sau a organizatorilor, acestea includ dar 

nu se rezuma la coduri meteo de ploi abundente, grindina, descarcari electrice, alunecari de teren, caderi de pietre, etc. 

b.) Prin înscrierea și participarea la oricare dintre Curse toate persoanele în nume propriu și/sau în numele minorilor pe care îi au în grijă (acolo unde/dacă este 

cazul), declară  pe proprie răspundere  că detin o asigurare medicala și /sau iși asuma cheltuielile cauzate de o posibila accidentare, sunt conștienti și informati 

asupra riscurilor inerente legate de participarea la astfel de evenimente și declară  că participarea este întru-totul voluntară fiind responsabili de propriile actiuni, iar 

organizatorii nu sunt raspunzatori de orice accidentare survenita, prejudiciu, accident sau deces. 

Deasemenea participanții sunt de acord cu ingrijirea medicala, cu acordarea primului ajutor și inclusiv transportul / evacuarea, pentru a obtine tratament in caz de 

accidentare sau îmbolnăvire în timpul participării, ingrijire medicala și transport pe care profesionisti din domeniul medical il pot considera adecvat și inteleg că prin 

acceptare renuntarea la drepturi se extinde la orice răspundere  care decurge din tratamentul medical și transportul furnizat in caz de urgenta și/sau ranire, și 

scutesc de la orice răspundere sau reclamație legată de tratament și/sau servicii pe organizatori și pe colaboratorii/partenerii sai. 

c.) Prin înscrierea și participarea la oricare dintre Curse toate persoanele în nume propriu și/sau în numele minorilor pe care îi au în grijă (acolo unde/dacă este 

cazul), declară  că s-au informat asupra riscurilor de ranire / accidentare care pot apărea. 

Practicarea alergarii trail și parcurgerea traseelor cu obstacole de orice natura poate genera riscuri de ranire și/sau accidentare, acestea incluzand fara a se limita la: 

coliziuni cu pietre; copaci; alte obiecte; oameni; alti participanti; etc; caderi; alunecari; taieturi; zgarieturi; fracturi; entorse; luxații; răniri din cauza căldurii și/sau 

frigului; boli provocate de căldură și/sau hipotermie; mușcături și/sau înțepături de animale / insecte; contact cu plante otrăvitoare / plante alergene / plante alergice; 

boli provocate prin expunere la noroi și/sau apă; inec; alte tipuri de rani; boli cauzate de epuizare; suprasolicitare; efort fizic ridicat; alte tipuri de rani.  

Participanții în nume propriu și/sau în numele minorilor pe care îi au în grijă (acolo unde/dacă este cazul), iși asuma 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 angajat, voluntari, spectatori, 

etc), riscuri ce pot surveni din caderi, imbolnaviri, infectii, contactul cu alte persoane, trecerea/depășirea  oricaror obstacole, defecte naturale ale locatiei/terenului, 

starea vremii (caldura, umiditate ridicata, ploaie, vant etc). 

Participanții în nume propriu și/sau în numele minorilor pe care îi au în grijă (acolo unde/dacă este cazul), sunt constienti și s-au informat detaliat despre acest tip de 

evenimente, și iși asuma, accepta in mod constient și voluntar toate riscurile cunoscute și necunoscute, chiar dacă rezulta din neglijenta sau actinunea sau 

omisiunea organizatorilor, partenerilor, colaboratorilor, sponsorilor, sau alții, și iși asuma întreaga răspundere și toate riscurile pentru participarea la eveniment, fiind 

responsabili in totalitate de propriile actiuni.  

În condițiile prevăzute prin lege, Participantul („cumparatorul”) în nume propriu și/sau în numele minorilor pe care îi au în grijă (acolo unde/dacă este cazul), 

moștenitorilor, cesionarilor, soților, partenerilor, reprezentanților personali și/sau rudelor, renunta, achita, se descarcă de drepturi și sunt de acord sa nu intenteze 

proces împotriva Asociatiei RunCorp, organizatorilor, operatorilor și proprietarilor evenimentului, colaboratorilor,  sponsorilor, partenerilor, voluntarilor, angajaților, 

contractanților, reprezentanților și afiliații acestora după caz, orice persoană sau subsidiar, predecesor, succesor, moștenitor, cesionar, partener media direct sau 

indirect, sponsor asociat, partener cauza sociala, partener sau furnizor medical, sau alt tip de partener/colaborator al celor menționați mai sus; cu referire la orice 

plangere, reclamatie cu privire la orice tip de ranire / dizabilitate și/sau deces, pierdere sau dauna cauzata persoanelor, in legatura cu participarea la eveniment. 

d.) Prin înscrierea și participarea la oricare dintre Curse toate persoanele în nume propriu și/sau în numele minorilor pe care îi au în grijă (acolo unde/dacă este 

cazul), sunt constiente și iși asuma riscul că 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 și noroi motiv pentru care vor deveni umede, murdare și alunecoase existand astfel pericolul de accidentare cauzat de alunecare și cadere. 

Deasemenea, participanții se obliga sa respecte indicatiile organizatorilor / voluntarilor / arbitrilor de pe traseu, fiind incunostiintati că apa / gropile cu apa / gropile cu 

noroi au o adancime relativ mică și 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 înscrierea și participarea la oricare dintre Curse toate persoanele sunt constiente, sunt de acord, inteleg și accepta că obstacolele de genul - apa / gropi cu apa / 

gropi cu noroi - apa / noroiul nu au fost testate pentru substante chimice, boli sau contaminari, iar in zona de desfasurare a evenimentului exista o diversitate mare 

de animale salbatice, insecte și plante. 
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Orice persoana care intra pe traseu fara a fi inscrisa oficial la cursa o face pe proprie răspundere  și se supune legilor in vigoare. 

e.) Prin înscrierea și participarea la oricare dintre Curse toate persoanele în nume propriu și/sau în numele minorilor pe care îi au în grijă (acolo unde/dacă este 

cazul) - participanti / insotitori / suporteri / copii și tutorii legali ai acestora - declară  pe proprie răspundere  că iși dau seama că 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 și care ar 

putea dauna fizic și/sau patrimonial; accidente sau orice fel de paguba fizică sau materiala, furt / pierdere de bunuri; și inteleg că ii exonereaza pe organizatori, 

precum și pe oricine are legatura cu acestia (sponsori, parteneri, angajati, voluntari, autoritati, oficiali, etc. ) de orice răspundere  in legatura cu orice preț entii ar 

putea avea, de orice natura, participantul sau cesionarii, succesorii / moștenitorii, soții / partenerii lor. 

Inteleg că aceasta renuntare se aplică tuturor evenimentelor și pe intreaga lor durata, deasemenea orice persoana înscrisă / participantă / însoțitoare cedează, 

elimină și renuntă la dreptul de judecată, in legatura cu răspundere a personala, a reprezentantilor, a delegatilor, a mostenitorilor pentru orice preț entii, 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 înscrierea și participarea la oricare dintre Curse toate persoanele declară  pe proprie răspundere în nume propriu și/sau în numele minorilor pe care îi au în 

grijă (acolo unde/dacă este cazul), că au luat la cunostinta că ESTE INTERZISA participarea la cursa a persoanelor care au asupra lor sau sunt sub influenta 

bauturilor alcoolice și / sau a drogurilor, a substantelor halucinogene, a stupefiantelor, sau a oricaror medicamente de orice natura ce le pot impiedică activitatea 

fizică sau psihica.  

g.) Prin înscrierea și participarea la oricare dintre Curse toate persoanele declară  pe proprie răspundere în nume propriu și/sau în numele minorilor pe care îi au în 

grijă (acolo unde/dacă este cazul),  că au luat la cunostinta că 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 înscrierea și participarea la oricare dintre Curse toate persoanele declară pe proprie răspundere  în nume propriu și/sau în numele minorilor pe care îi au în 

grijă (acolo unde/dacă este cazul), că SUNT DE ACORD și nu au nici o prețentie față de organizatori in a folosi toate imaginile foto și video  (fotografii, filme, 

inregistrari indiferent de modul cum au fost facute) realizate pe tot parcursul evenimentului, imagini in care sunt surprinși de către Asociatia RunCorp / contractori 

privati sau independenti și / sau mass-media, toate acestea fiind proprietatea Asociatiei RunCorp.  

Participanții acordă dreptul, în nume propriu și/sau in numele minorilor pe care ii au in grija (acolo unde/dacă este cazul), în mod irevocabil permisiunea nelimitată în 

vederea vânzării, utilizării, diseminării și distribuirii oricăror fotografii, imagini, înregistrări video sau altor ilustrații de orice fel, din timpul / zona / aria evenimentului, 

pentru folosirea lor în scop legitim și înțeleg că nu voi avea dreptul la nici o compensație în acest sens. 

Organizatorul are dreptul de a folosi orice material foto & video și audio cu participanții 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 și offline (bannere, roll-up-uri, afise, flyere, spoturi TV, etc), acestea putand fi distribuite/afisate in spatiul public. In plus inteleg faptul 

că Asociatia RunCorp, in calitate de proprietar, are dreptul deplin de a vinde, utiliza comercial, de a distribui și/sau de a folosi in diseminare orice material - fotografii, 

imagini, înregistrări video sau alte ilustrații de orice fel, din timpul / zona / aria evenimentului, indiferent de modul cum au fost facute. 

i)  Participanții sunt de acord și nu au nici o prețentie fata de Organizatori in a folosi  datele sale de contact (adresa, email, telefon) pentru notificari de marketing ale 

Organizatorului și 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. 

j.) Prin înscrierea și participarea la oricare dintre Curse toate persoanele declară  pe proprie răspundere  că au luat la cunostiinta că dacă vor incalcă prevederile de 

siguranta vor fi indepartate din zona evenimentului de catre organizatori, și vor fi chemate dacă va fi nevoie organele de ordine competente fara a fi despagubiti in 

nici un fel. 

k.) Dacă 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. Prin înscrierea și participarea la oricare dintre Curse și prin completarea formularului de premii, toate persoanele declară  că au luat la 

cunostiinta faptul că premiile sunt anulate sau iși pierd valabilitatea dupa 30 zile, dacă nu sunt ridicate / folosite, sau nu sunt contactati in nici un fel organizatorii / 

sponsorii / partenerii (partea care ofera premiul). 

l.) Participanții oricarei Curse Asaltul Lupilor  trebuie sa tina cont și de urmatoarele cerinte / reguli: 

- Participanții au obligatia sa respecte legile civile și penale, și sa respecte regulile de bun simt 

- Participanții care se deplaseaza mai incet au obligatia de a se comporta cu respect și fair play fata de restul participantilor la cursa și de a le face loc celor care vin 

din spate, doresc și pot sa ii depaseasca. 

- Participanții au obligatia de a anunta organizatorii (telefonic sau la primul punct de control) de producerea unor accidente de pe traseu  

- 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. 
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- Este INTERZISA aruncarea oricaror resturi, gunoaie in zona de desfasurare a Cursei și in zonele limitrofe. Participanții și insotitorii lor vor putea folosi  fie cosurile 

de gunoi amplasate in zona evenimentului sau sacii menajeri puși la dispozitie de catre organizatori. 

- Este strict INTERZISA urinarea sau defecarea in afara zonelor desemnate 

- Participanții / insotitorii lor pot veni cu animale de companie, insa trebuie sa retineti că pe traseu nu aveti voie sa mergeti cu animalele. Puteti lasa animale de 

companie la unul din insotitorii dvs. care trebuie sa inteleaga că e  responsabil de tinerea lui in conformitate cu legea in vigoare (lesa / botnita / strans mizeria). 

3.4. Echipament și Kit de participare 

Se recomanda participantilor sa poarte echipament sportiv corespunzator conditiilor meteorologice din ziua cursei. 

Recomandari: 

- Este indicat că parul sa fie prins in coadă la spate 

- Este indicat sa nu aveti nimic la gat / maini (gen bijuterii, lantisoare, bratari) 

- Tricou sport lejer / Pantaloni sport 

- Pantofi sport - teniși / adidași comozi (atentie sa nu va incomodeze sireturile) 

- Manuși sport pentru a va ajuta la catarare 

Va recomandam sa purtati haine comode, și sa nu va deranjeze că le murdariti de pamant, noroi, dar nici dacă se rup putin.  

Este recomandat sa aveti haine de schimb, pentru a avea la finalul cursei haine curate și uscate cu care sa va schimbati. 

Kit-ul de participare este diferit, variind in functie de parteneri / sponsori / locatie și in functie de cursa la care participati.  

Kit-ul de participare este detaliat la Pct. 3.2. Date despre Înscriere, Taxa de înscriere si Kit-ul de participare  din prezentul Regulament, dar si facut public prin 

campanii de mailing, fiind afisat si pe site-ul oficial www.AsaltulLupilor.ro și pe pagina oficiala de Facebook.  

Noile date pentru înscrierile online și pentru plata prin OP/trasnfer bancar/internet banking vor fi anuntate din tip util.  

Cu aprox. 3 saptamani inainte de finalizarea inscrierilor, nu se mai poate rezerva mărimea tricoului din kit-ul de participare, acestea fiind alocate in mod aleatoriu.  

Participantii inteleg ca organizatorul depune eforturi pentru a asigura marimea de tricou potrivita fiecarui participant, dar in cazul in care organizatorul nu mai dispune 

de marimea potrivita, participantul va accepta o marime de tricou random. 

Ridicarea kit-urilor se va face la o data stabilita de organizatori, in general cu 1-3 zile inainte de eveniment, sau in dimineata evenimentului in functie de 

caracteristicile cursei si de datele specifice ale evenimentului, intr-o locatie ce va fi anunțată prin e-mail, Facebook și alte retele de socializare și pe site-ul oficial al 

cursei www.AsaltulLupilor.ro 

Kit-urile de participare se ridică personal. In momentul preluarii kit-ului de participare se preda „Declarația Unică pe proprie răspundere (adulți și minori)” printată, 

completată și semnată.  

Dacă o persoana este desemnată să ridice mai multe kit-uri de participare pentru un grup de persoane, ea trebuie sa predea „Declarațiile Unice pe proprie 

răspundere” pentru toate persoanele respective, completate și semnate de acestea. 

3.5. Descriere program (caracter orientativ) 

Programul afisat  are caracter orientativ și in perioada de pregatire a evenimentului se poate modifica.  

Forma sa finala va fi afisata cu cateva zile inaintea evenimentului, dupa finalizarea inscrierilor. 

08:00 – 09:30 – Ridicare Kit-uri, Predare Declaratii, Check-In participanti  

Incepand cu ora 09:30 - Cursa cu Obstacole & Mud “Asaltul Lupilor″ Ediția a VII-a 

09:30 – Sedinta tehnică & Warm-Up   

10:00 – Primul START - in functie de numarul de participanti, Starturile se dau in valuri, pentru a nu se crea aglomeratie la obstacole 

             Fiecare Start va avea aproximativ 100 de concurenți la intervale de aprox. 20 - 30 minute. 

14:00 ........ – Poze, amintiri, moment de hidratare & relaxare & fun & socializare participanti / insotitori 

3.6. Spectatorii și copii ce asista la Cursa 

In functie de posibilitatile legislative din momentul respectiv, precum si in functie de masurile luate de autoritatile locale, specifice pentru fiecare regiune / judet in 

parte (carantina, zona de risc etc) si in functie de intelegerile si masurile administrative specifice ale partenerului locatie, pot fi amenajate urmatoarele: 

o zona centrala a evenimentului, check-in participanti, zona bag-check, zona delimitata pentru spectatori / insotitori, linia de Start / Finish, zona destinata pentru 

poze, amintiri, relaxare & fun & socializare participanti; corturi, standuri ale partenerilor, punct de prim ajutor / servicii medicale, punct de hidratare / revitalizare, 

spatiu pentru masa participantilor, spaţii curăţare / garderoba, etc. 

Este strict INTERZIS ca spectatorii / persoanele insotitoare sa depasescă zonele delimitate special pentru ei, deasemenea sunt rugate sa aibe grija de copii, sa nu 

se intre pe traseu sau in alte zone restrictionate și participanții de pe traseu sa nu fie deranjati/incomodati. 

Este strict INTERZIS ca spectatorii / persoanele insotitoare sa folosească sau sa se catere pe obstacole (naturale sau montate), Organizatorii nu iși asuma nici o 

răspundere  in cazul unor accidentari. Suplimentar, Organizatorii vor cere ajutorul organelor de ordine competente, dacă va fi necesar. Orice persoana care intra pe 

traseu fara a fi inscrisa oficial la cursa o face pe proprie răspundere și se supune legilor in vigoare. 
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Participanții sunt responsabili de spectatori / persoanele insotitoare, iar prin participare la Cursa, declară  că acestea sunt de accord / accepta și se supun tuturor 

regulilor  Aliniatului 3.3. Prevederi legale, in mod special punctelor c),  e),  f),  g),  h),  j), l). 

Spectatorii / persoanele insotitoare declară  pe proprie răspundere  că sunt de acord ca la intrarea în zona START / FINISH sa li se ia temperatura. Cei care au o 

temperatură mai mare de 37,3 grade din păcate nu vor avea acces. 

Spectatorii / persoanele insotitoare declară  pe proprie răspundere  că vor respecta toate normele de igienă, siguraţă şi distanţare fizică impuse prin lege. 

Spectatorii / persoanele insotitoare declară  pe proprie răspundere  că au luat la cunostinta că dacă vor incalca oricare dintre aceste prevederi vor fi indepartate din 

zona evenimentului de catre organizatori, și vor fi chemate dacă va fi nevoie organele de ordine competente fara a fi instiintati in prealabil. 

3.7. Amanarea sau anularea evenimentului 

Luând act de evoluția situației epidemiologice pe teritoriul României și de evaluarea riscului de sănătate publică, aflându-ne în fața unei situații de forță majoră, si 

tinand cont de recomandarile facute de Ministerul Afacerilor Interne in contextul limitarii riscului de raspandire a infectiei cu COVID-19, avand în vedere masurile 

luate la nivel national de Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta, recomandările Organizației Mondiale a Sănătății, precum si masurile luate de 

autoritatile locale, si datorita faptului ca in momentul de fata conform legislatiei in vigoare nu avem drepul / posibilitatea de a organiza evenimentul Asaltul Lupilor, in 

plus pentru a asigura sanatatea si siguranta dumneavoastra, a noastra, a tuturor, si pentru a sustine masurile impuse pentru prevenirea extinderii epidemiei de 

COVID-19 în Romania, echipa Asaltul Lupilor a decis, conform Conform OUG 70/2020 si Articolului 3.7 din prezentul Regulament Oficial, 

REPROGRAMAREA / AMANAREA  Evenimentului sportiv “Asaltul Lupilor – ediţia a VII-a - powered by Algernon” in anul 2021 pe teritoriul Romaniei, si conform 

Conform OUG 70/2020 si Articolului 3.7 din prezentul Regulament Oficial, data sau datele vor fi anunţate ulterior cand situatia pandemica va permite, in functie de 

posibilitatile legislative din momentul respectiv, precum si in functie de masurile luate de autoritatile locale, specifice pentru fiecare regiune / judet in parte (carantina, 

zona de risc etc) si in functie de intelegerile si masurile administrative specifice ale partenerului locatie. 

<< Conform OUG 70/2020 – „In cazul în care se reprogramează un eveniment, cei ce au cumpărat deja bilete le vor putea folosi, beneficiind de toate drepturile 

date de acestea, la data la care evenimentul sau festivalul este reprogramat, adică se va prelungi valabilitatea biletului.  

Totuși, reprogramarea nu poate depăși data de 30 septembrie 2021.” 

Dacă se decide anularea evenimenului, cei interesați să participe la un eveniment sau festival vor primi, din partea organizatorilor, un voucher ce va avea valoarea 

egală cu suma plătită pe biletul inițial și care va putea fi folosit pentru achiziționarea de produse sau servicii din gama oferită de către organizator.   

Cei ce și-au cumpărat bilete la evenimente anulate au la dispoziție 30 de zile pentru a se decide dacă dacă doresc returnarea sumei integral sau doresc 

transformarea lui în voucher, ce poate fi folosit pentru un alt eveniment sau pentru achiziționarea de produse sau servicii. >> 

In cazul in care, din motive ce nu tin de organizator, Cursa sportiva nu poate avea loc la data stabilita, aceasta poate fi amanata / modificata / reprogramata pentru o 

data ulterioara. In cazul reprogramarii evenimentului, detaliile Cursei raman neschimbate. Noile detalii despre noua data a evenimentului vor fi anuntate prin notificari 

pe email, Facebook și alte retele de socializare și pe site-ul oficial al cursei www.AsaltulLupilor.ro 

Anularea / modificarea / amanarea / reprogramarea  Evenimentului / Cursei se poate realiza in cazuri exceptionale ce tin de situatiile de urgenta naturala sau 

provocate de om, sau situatiile de forță majoră, asa cum sunt definite in legislatie - orice tip de eveniment care ar putea influenta buna desfasurare a 

evenimentului/cursei, cum ar fi dar fara a se limita la: conditii meteorologice care pot pune in pericol viata participantilor sau a organizatorilor, sau care fac imposibila 

desfasurarea activitatilor planificate, acestea incluzand coduri meteo de vreme rea, ploi abundente, inundatii majore, grindina, uragan, tornada, descarcari electrice, 

caderi de pietre; coduri meteo de 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, evenimente de forță majoră cauzate de epidemii / pandemii, caz in care 

organizatorii iși rezerva dreptul de anula / modifică / amana / reprograma data de desfasurare a Evenimentului/Cursei, ce va fi anunțată printr-un comunicat oficial de 

presa, ce va fi distribuit public prin email, Facebook și alte retele de socializare și pe site-ul oficial al cursei AsaltulLupilor.ro  

In cazul anularii / modificarii / amanarii / reprogramarii Evenimentului / Cursei pe motiv de forță majoră sau din orice alte motive asa cum sunt specificate mai sus, 

Organizatorii nu vor suporta in nici un fel costurile adiacente (transport, cazare, masa etc) ale participantilor.  

In cazul modificarii / amanarii / reprogramarii Evenimentului/Cursei toate taxele de înscriere sau costurile suplimentare platite in timpul și pentru eveniment sunt 

valabile, și nu sunt rambursabile din niciun motiv, in niciun caz, inclusiv, dar fara a se limita la situatiile de forță majoră asa cum au fost descrise mai sus. 

Singura modalitate in care participantilor li se pot rambursa sumele platite, este ANULAREA DEFINITIVA a evenimentului in situatiile de urgenta naturala sau 

provocate de om, sau situatiile de forta majora, asa cum au fost definite și descrise mai sus, sau din orice alte motive ce au condus la decizia de anulare a 

evenimentului. 

In cazul modificarii / amanarii / reprogramarii Evenimentului / Cursei, dacă o persoana inscrisa nu poate participa la noul eveniment anuntat, locul poate fi cesionat 

catre o terta persoana care indeplineste toate conditiile aplicabile de participare la Cursa Asaltul Lupilor, sau poate primi kit-ul de concurs fara a participa la cursa cu 

obligatia de a anunta Organizatorul in scris prin email. 

SECȚIUNEA 4. CONDITII ADMINISTRATIVE 

4.1. Date cu caracter personal 

http://www.asaltullupilor.ro/
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Organizatorii se obliga, sa respecte prevederile Legii nr. 129 din 15 iunie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia 

persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. 

Datele dumneavoastra cu caracter personal colectate de Asociatia RunCorp in calitate de Organizator sunt: numele si prenumele, sexul, varsta, telefon mobil, email, 

orasul de domiciliu, numele echipei (unde este cazul), marimea tricoului, imaginile foto/video. 

Scopul si modalitatea de prelucrare a datelor – datele sunt colectate de catre Asociatia RunCorp cand va inregistrati la oricare dintre Evenimentele Asaltul Lupilor, 

fie prin intermediul formularului online de pe www.AsaltulLupilor.ro, fie prin intermediul corespondentei pe email (in cazul in care faceti parte dintr-o echipa). 

Datele personale furnizate de catre fiecare participant vor fi pastrate in format electronic. 

Furnizarea datelor cu caracter personal este obligatorie in vederea inregistrarii / validarii inscrierii participantilor si organizarea corespunzatoare a acestora, in plus 

datele sunt necesare si in vederea procesarii taxelor de participare si eliberarea facturilor aferente platilor.  

Dezvaluirea datelor personale – Asociatia RunCorp nu dezvaluie datele dumneavoastra cu caracter personal niciunei terte parti cu exceptia 

situatiei cand exista o obligatie legala in acest sens, la cererea autoritatilor indreptatite (exemplu: Echipa de prim ajutor, Politie, Jandarmerie), sau cand apreciem ca 

este necesar in vederea investigarii / prevenirii sau pentru a actiona impotriva unor situatii potential ilegale, in caz de suspiciuni de frauda sau situatii de urgenta care 

implica punerea in pericol a integritatii fizice/psihice sau a securitatii oricarei persoane. 

Participantii au urmatoarele drepturi in conformitate cu prezentul Regulament si conform Regulamentului General privind Protectia Datelor (GDPR): 

- Dreptul de a fi informati cu privire la modalitatea de prelucrare a datelor 

- Dreptul de accesa datele personale pe care le detinem despre ei 

- Dreptul de a rectifica datele pe care le detinem in cazul in care acestea sunt incorecte sau incomplete 

- Dreptul de ne solicita stergerea/modificarea datelor personale detinute 

- Dreptul de a restrictiona prelucrarea datelor personale 

- Dreptul de a obiecta ca datele personale sa fie folosite in anumite scopuri 

In cazul in care doriti sa reclamati modalitatea de gestionare a datelor dumneavoastra cu caracter personal, va rugam sa contactati la: 

Asociatia RUNCORP    |   Bucuresti, sectorul 3, str. Putul cu Roata nr. 8 

Certificat de inregistrare in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor Nr. 95 / 2015 

Cod Unic de Inregistrare: 34855984  

Telefon: 0720.590.422   |   E-mail: contact@AsaltulLupilor.ro  /  financiar@AsaltulLupilor.ro 

Vom analiza sesizarea dvs. si vom colabora cu dvs. pentru rezolvarea oricarei probleme. In vederea solutionarii cererii dvs. este posibil sa va solicitam dovezi ale 

identitatii. 

4.2. Conditii generale 

Obligatiile organizatorilor: 

 Sa asigure punct de punct de prim ajutor  

 Sa efectueze sedinta tehnică inainte de inceperea fiecarei curse 

 Sa marcheze adecvat traseul pentru fiecare cursa 

 Sa asigure puncte de control și personal adecvat pentru siguranta desfasurarii evenimentului 

 Sa asigure puncte de hidratare pentru participanti 

 Sa asigure puncte igienico-sanitare și de strângere a resturilor, gunoaielor 

 Sa vina in sprijinul participantilor, oferindu-le suport / sprijin / ajutor dacă este nevoie 

 

Participanții inscrisi la oricare dintre evenimentele Asaltul Lupilor, sunt obligati sa respecte Regulamentul Oficial al Cursei și Declarația Unica pe proprie răspundere, 

acestea fiind publice conform legislatiei din Romania, fiind disponibile in mod gratuit și putand fi consultate / citite inainte de inregistrare / participare, fiind afisate pe 

site-ul oficial www.AsaltulLupilor.ro. 

Organizatorii iși rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament al Cursei, cu obligatia de a face cunoscut acest fapt public, prin email, Facebook și alte retele 

de socializare și pe site-ul oficial al cursei www.AsaltulLupilor.ro. 

http://www.asaltullupilor.ro/
mailto:contact@AsaltulLupilor.ro

