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                          Primar 

                Ovidiu Iulian Portariuc 

 

CROSUL VERII,  

Ediţia 2015  

            REGULAMENT  Participanţii vor trebui să respecte următorul regulament de concurs: 

Art.1. ORGANIZATORII COMPETIŢIEI 

MUNICIPIUL  BOTOŞANI organizează alături de  INSPECTORATUL ŞCOLAR      

JUDEŢEAN BOTOŞANI competiţia „CROSUL VERII”, ediţia 2015. 

Competitia  se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentul regulament. 

Art.2.  DESFĂŞURAREA COMPETIŢIEI 

2.1. DATA DE DESFĂŞURARE:  14 iunie 2015 - ora 10.00 

2.2. CATEGORII DE PARTICIPANŢI 

- Persoane cu dizabilităţi (locomotorii); 

- Persoane valide: 

2.3. TRASEUL de concurs: 

- Pentru persoanele valide - 3km  

            Start din faţa Primăriei (Piaţa Revoluţiei) – Strada Cuza Vodă – Calea Naţională–  

Întoarcere E-ON Energie Moldova – Calea Naţională-Strada Cuza Vodă- Sosire Primăria Mun.Botoşani. 

- Pentru persoanele cu dizabilităţi – 0,5 km 

Start din faţa ANAF (str. Stefan Luchian), întoarcere intersecţie cu strada Cuza Vodă, întoarcere 

sediu ANAF,întoarcere intersecţie Cuza Vodă şi sosire sediu ANAF 

2.4. PUNCTELE DE CONTROL intermediare pentru persoanele valide: Pe traseul ambelor probe 

vor exista puncte de control prin care toţi concurenţii sunt obligaţi să treacă (în caz contrar urmând a fi 

descalificaţi): 

1. E-ON Energie Moldova   2. Stadionul Municipal Botoşani 

2.5. PUNCTELE DE ALIMENTARE CU APĂ: 

Stadionul Municipal Botoşani / Primăria municipiului Botoşani 

Art. 3. MECANISMUL COMPETIŢIEI 

3.1. Concursul se va desfăşura  în municipiul Botoşani pe traseele menţionate şi se adresează 

persoanelor fizice de orice naţionalitate, vârstă sau sex cu domiciliul în municipiul Botoşani şi care nu sunt 

legitimaţi ca sportivi la niciun club de atletism. 

3.2. ÎNSCRIEREA LA CONCURS:  Înscrierile pentru acest eveniment vor începe de Luni, 8 Iunie 

2015, prin completarea unui formular online de înscriere pe pagina de Facebook a Primăriei municipiului 
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Botoșani, prin descărcarea formularului de înscriere de pe site-ul www.primariabt.ro și transmiterea 

formularului  prin e-mail (primaria@primariabt.ro ) sau fax: 0231 531 595 sau la sediul instituției - 

Serviciul Centru Informații Cetățeni (camera 2), în intervalul orar 08:00 - 16:30. 

 

3.3. Concurenţii trebuie să respecte prezentul regulament. 

3.4. PROGRAMUL COMPETIŢIEI: 

08:30 – 09:30 – adunarea participanţilor. 

10:00 –11.00    - desfasurarea competitiei. 

       11:00        – premierea câştigătorilor. 

3.5. Câştigătorii vor fi desemnaţi în ordinea sosirii, pe fiecare categorie.  

3.6. Valoarea premiilor este brută. Concursul se desfăşoară în acord cu prevederile Codului Fiscal. 

Nu sunt impozabile veniturile obţinute din premii în bani şi/sau în bunuri, sub valoarea sumei  600 lei, 

pentru fiecare premiu. Orice alte obligaţii de natură fiscala sau de alta natură în legatură cu aceste venituri 

sunt în sarcina exclusiva a câştigătorilor. 

Art. 4 . PREMIILE OFERITE: 

 Diplome, tricouri, medalii pentru fiecare participant.  

Premii în bani după cum urmează: 

 Persoane cu dizabilităţi – toţi participanţii vor primi un premiu în bani, valoarea 

acestuia fiind stabilită în funcţie de numărul de participanţi. Suma alocată pentru 

premii este de 4.000 lei; 

 Persoane valide: Suma alocată pentru premii este de 14.000 lei 

 Locul I – 1000 lei, locul II – 750 lei şi locul III – 500 lei 

 Următorii 117 sosiţi după cele trei locuri premiu în valoare de 100 lei; 

Art 5. ALTE PREVEDERI 

Participanţii la evenimentul “Crosul Verii” vor respecta următoarele: 

- fiecare participant răspunde în nume propriu la faptul că este apt fizic pentru a depune efort şi că îşi 

asumă întreaga răspundere pentru eventuale accidentări produse pe parcursul competiţiei. 

- atestarea vărstei se face prin prezentarea în copie a actului de identitate.  

- păstrarea curăţeniei pe traseu (este interzisă aruncarea propriilor deşeuri pe traseu – sticle de apă, 

ambalaje etc.). 

- respectarea deciziilor de siguranţă comunicate de catre organizatorii evenimentului pe toată durata 

traseului. 

- persoanele care participă la acest eveniment îşi asumă pe propria răspundere şi în cunoştinţă de cauză  

dificultatea traseului şi efortul necesar pentru a-l parcurge. 

http://www.primariabt.ro/
mailto:primaria@primariabt.ro
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- sunt interzise manifestările violente şi lipsite de respect la adresa celorlalţi participanţi sau la adresa 

organizatorilor. Aceştia din urmă îşi rezervă dreptul de a interzice continuarea participării unei persoane 

dacă aceasta se manifestă în mod violent faţă de ceilalţi participanţi la eveniment.  

- este interzisă participarea la eveniment în stare de ebrietate sau sub influenţa drogurilor de orice fel.  

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a interzice continuarea participării unei persoane dacă aceasta se află 

într-una din situaţiile descrise şi reprezintă un pericol pentru siguranţa celorlalţi participanţi la eveniment. 

- prin înscrierea la competiţie, participanţii se angajează să respecte prezentul regulament înţelegând că 

este conceput exclusiv pentru siguranţa şi confortul acestora. Organizatorii îşi rezervă dreptul să refuze 

continuarea participării la eveniment persoanelor care nu vor respecta prevederile acestui regulament şi 

persoanelor care prezintă un pericol pentru siguranţa şi confortul celorlalţi (stare de ebrietate, manifestări 

violente, injurii etc.). 

- Prezentul regulament poate fi actualizat în perioada următoare cu noi clauze pe măsură ce organizatorii 

definitivează toate detaliile manifestării. 

Anexa 1 – Formular de înscriere; 

Anexa 2 – Centralizator înscrieri 

Sef Serviciu CIC 

Ciubotaru Iulian 

 

 

 

 

 


