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Regulament de participare  

Târgul Voluntarilor - 1 iunie 2019 

 

Organizatorul Evenimentului: 

- Organizatorul evenimentului “Târgul voluntarilor”este Asociația Ține de Tine, CUI 34471657, 

CONT LEI: RO70BRDE010SV47127240100, CONT EURO: RO04BRDE010SV47127590100 

deschis la BRD – Agenția Cugir. 

 

Scopul evenimentului 

- Târgul Voluntarilor este o activitate de voluntariat destinată copiilor și tinerilor care doresc să se 

implice în strângerea de fonduri pentru a putea oferi o bursă lunară de 500 de lei pe durata unui an 

unui copil nevoiaș.  

 

Premiile concursului:  

- O excursie gratuită de 3 zile oferită echipei câștigătoare la Brașov 

- O excursie gratuită de 1 zi oferită echipelor clasate pe locurile 2-3 la Brașov 

- Vor fi acordate diplome de participare 

 

Locul și durata târgului: 

- Bulevardul pietonal Al. Sahia din Cugir 

- 1 iunie 2019 între orele 10.00 - 21.00 

 

Condiții de participare: 

- Înscrierile în competiție se vor face până în 15 Mai 2019 

- Sunt admise doar echipe formate din 4-5 voluntari  

- New: la cerere se poate aproba un al 6-lea membru în echipă 

- Fiecare echipă își va alege un nume cu care va participa la concurs 

- Echipele formate din minori până la 12 ani pot participa doar însoțiți de un adult. 

- Înscrierea se face individual de către fiecare echipă, pe baza unui formular de înscriere și în baza 

acordului scris al părinților (în cazul minorilor) ce pot fi descărcate de pe site-ul Asociației Tine de 

Tine, www.tinedetine.ro 

- Formularele și acordurile părinților completate și semnate vor fi trimise pe adresa de mail 

tinedetine@yahoo.com  

- Fiecare echipă are obligația de a trimite 3-5 poze cu produsele / serviciile care vor fi comercializate 

iar una din poze va fi cu membrii echipei participante.  

- Pozele însoțite o scurtă descriere vor fi trimise pe adresa de mail tinedetine@yahoo.com până în 

data de 20.05.2019 fiind postate ulterior pe pagina de facebook și site-ul organizatorului 

- Fiecare echipă are obligația de a-și promova imaginile trimise pe rețele de socializare de pe pagina 

de oficială a organizatorului https://www.facebook.com/AsociatiaTineDeTine/. 

 

Regulile concursului 

- Echipele de voluntari vor comercializa bunuri (lucruri hand-made realizate de ei, jucării, diferite 

obiecte etc.) sau servicii (pictură pe față, prăjituri, cântece, spectacol de magie etc.) și vor concura 

pentru locul întâi 

- Echipa cu cele mai mari încasări va fi declarată câștigătoare a locului întâi 
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- Fiecare echipă va primi prin tragere la sorți un stand numerotat 

- Fiecare echipă va primi o urnă sigilată pentru colectarea banilor, care vor fi numărați la finalul 

târgului în prezența membrilor echipei și se va încheia un proces verbal 

 

 Recomandări: 

- Recomandăm ca standurile să fie supervizate de către un adult 

 

Responsabilitățile Organizatorului: 

- asigură respectarea echipelor spațiul de desfășurare (standul) 

- asigură egalitatea de șanse între echipe 

- se asigură că echipa câștigătoare intră în posesia premiului 

- asigură securitatea și siguranța echipelor concurente 

 

Responsabilitățile Participantului: 

- Toți participanții vor da dovadă de fair play pe toată durata evenimentului și nu vor incomoda în 

nici un fel desfășurarea activității celorlalte echipe 

- Orice comportament neadecvat este interzis și duce la descalificarea echipei din cursa pentru 

premiu 

- Participanții au obligația să anunțe organizatorii de orice neregulă sesizată în desfășurarea 

competiției 

- Participanţii la târg sunt obligaţi să lase standurile în aceeaşi stare în care le-au primit 

- Organizatorii târgului nu îşi asumă responsabilitatea pentru obiectele pierdute sau furate 

- Echipele participante trebuie să cunoască regulamentul și să asculte informațiile oferite de 

organizatori 

- Echipele participante își asumă toată răspunderea asupra calității și provenienței produselor 

comercializate 

- Este interzisă comercializarea băuturilor alcoolice, tutunului și substanțelor nepermise 

 

Forță Majoră: 

- În cazul în care organizarea acțiunii este împiedicată de evenimente de forță majoră sau de 

evenimente meteo nefavorabile, organizatorul își rezervă dreptul de a decide, după caz, amânarea / 

oprirea / prelungirea timpului de desfășurare a acesteia sau modificarea locației, comunicând 

participanților decizia 

 

Dispoziții Finale: 

- Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament de cate ori este necesar. Aceste 

posibile schimbări vor fi publicate pe pagina oficială a Asociației Ține de Tine, www.tinedetine.ro  

- Prin înscrierea la eveniment, participanții declară că au citit, înțeles și sunt de acord cu prezentul 

regulament 

- Participanții sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către organizator 

- Organizatorul își rezervă dreptul de a folosi în nume propriu, orice material fotografic, video și audio 

cu participanții, din timpul desfășurării târgului 
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