REGULAMENT „BALUL ADOLESCENȚILOR...MILIONARI”
- prezentul regulament se aplică pentru Evenimentul ”Balul
-

Adolescenților...Milionari” și definește regulile pe care fiecare participant al
Evenimentului trebuie să le respecte;
prezentul regulament definește drepturile și obligațiile în relația dintre
Organizator și Participant, Organizator și Parteneri sau Colaboratori sau
Prestatori de Servicii.

„BALUL ADOLESCENȚILOR...MILIONARI”
ORGANIZATORUL
”Asociația Pentru Sibiu”, Sibiu, str. Prof.dr.Ioan Moga nr.2 ap.7, CIF:
38215937, înregistrată în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor cu nr. 53/2017, E-mail:
roxana.dinescu@yahoo.com,,
Tel:
0722535574
cont
bancar
nr.
RO82BTRLRONCRT0404448702, deschis la Banca Transilvania, reprezentată prin
președinte Roxana Dinescu, ORGANIZATOR în parteneriat cu Consiliul Județean
Sibiu, reprezentată de președinte Daniela Câmpean.
EVENIMENTUL
„Balul Adolescenților...Milionari”– 19 ianuarie 2018, ce se desfășoară în Sala
Transilvania Sibiu, jud. Sibiu, România.
A. REGULAMENTUL FESTIVALULUI
1. Prezentul regulament este o înţelegere între Organizator şi Participant.
2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând acest Regulament, fără o
înştiinţare în prealabil a Participantului. Orice modificare va fi afișată pe site-ul
evenimentului www.asociatiapentrusibiu.ro și la intrarea în locul de desfășurare a
Evenimentului fiind de imediată aplicare după momentul afișării.
3. Prin vizitarea sau participarea în sine în cadrul Evenimentului, Participantul
recunoaşte şi se obligă să respecte acest Regulament.
4. Orele de începere și de finalizare a oricăror concerte sau evenimente din cadrul
”Balului Adolescenților...Milionari”, precum și ordinea de performare a fiecărui
artist sau chiar prezența acestuia, pot fi modificate unilateral de către
Organizator, fără ca această modificare să fie susceptibilă de a cauza orice fel
de prejudiciu oricărui Participant.
5. Toți participanții la eveniment, indiferent de statutul lor, vor respecta cu strictețe
prevederile legislației românești în vigoare, în domeniul securității și sănătății
muncii și al prevenirii și stingerii incendiilor.
6. Organizatorul asigură Participantul că prin vizitarea sau participarea în sine în
cadrul Evenimentului ( indiferent de metoda prin care realizează acest fapt –

voluntar, comerciant, participant, prestator de diverse servicii, etc. ) i se asigură
dreptul de participa la Eveniment, în condițiile de mai jos.

B. PARTICIPAREA LA EVENIMENT
I. Intrarea
1. Intrarea se face doar pe la zonele special amenajate. Toți participanții la eveniment
vor avea asupra lor biletul de intrare, printat sau pe telefon, un act de identitate pe
care trebuie să îl prezinte la cererea organizatorului sau a organelor de poliție.
Minorii cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani au dreptul de a își procura singuri biletul
si de a intra la eveniment, fiind subinteles acordul parintilor pentru acestia la
momentul procurarii biletului si participarii la eveniment.
2. În momentul intrării în perimetrul Evenimentului, participantul ia la cunoştiinţă acest
regulament, afișat în cadrul Sălii Transilvania.
3. Este interzis, în concordanță cu legile in vigoare accesul cu următoarele lucruri:
droguri, aparate pirotehnice, sticlă, obiecte contondente, cuţite, material explozibil,
toxic sau inflamabil, spray paralizant, obiecte care îi pot răni pe ceilalţi, sau alte
obiecte care reprezintă pericol public.
4. Participanţii nu pot introduce alcool în perimetrul Evenimentului. Participanţii nu pot
intra cu mâncare sau cu lichide de orice fel în perimetrul Evenimentului.
5. Participarea la eveniment se face pe proprie raspundere, inclusiv cu privire la
următoarele:
▪ persoanele cu boli psihice sau fizice pentru care zonele aglomerate, zgomotele
puternice, efecte speciale sonore, vizuale şi audio, reprezinta risc, își asumă
întreaga răspundere pentru prejudiciile ce le-ar putea suferi prin participarea la
eveniment. Spectacolul poate include şi puternice efecte de lumină, care ar
putea dăuna copiiilor sau persoanelor epileptice.
▪ Accesul cu animale este strict interzis.

II. Reguli generale de conduită în cadrul evenimentului
1. Toţi participanţii trebuie să respecte regulile sociale, legislația românească și a
Uniunii Europene şi cele enumerate în acest Regulament. Participanţilor nu le
este permis să desfăşoare orice fel de activităţi care ar putea să pună în pericol
sau să afecteze în orice mod siguranţa sau drepturile celorlalţi participanţi.
2. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele prejudicii (materiale
sau fizice) cauzate prin nerespectarea legislației în vigoare și a Regulamentului
şi va putea solicita despăgubiri persoanelor vinovate de încălcarea acestuia.
3. Pe perioada evenimentului, Organizatorul, partenerii Organizatorului sau presa
acreditată au dreptul de a înregistra şi fotografia evenimentul. Participanţii iau la
cunoştinţă că există posibilitatea de a apărea în astfel de materiale, fără a putea
emite pretenţii asupra drepturilor cu privire la respectivele materiale.
Organizatorul are dreptul de a folosi aceste materiale, de a le publica pe
diverse canale (ex Youtube) şi de a le utiliza în campanii publicitare fără a
compensa în vreun fel participantul.

4. Participanţii au dreptul să filmeze şi să fotografieze zonele în care au acces, însă
vor folosi aceste material exclusiv pentru vizionare proprie. Orice distribuire
către public, gratuită sau oneroasă a materialelor filmate este interzisă.
5. Participanţii iau la cunoştinţă că în incinta evenimentului este interzisă orice
activitate comercială sau de publicitate fără acordul scris al Organizatorului.
6. Minorilor le este interzisă servirea şi consumul de bauturi alcoolice sau de tutun.
Consumul de droguri este ilegal şi strict interzis şi va fi pedepsit conform legilor
în vigoare.
7. În întreaga suprafață a evenimentului este interzisă ultilizarea focului prin orice
mijloace şi a materialelor inflamabile.
8. Participanţii sunt obligaţi să respecte legile în vigoare din România şi regulile de
conduită socială. Sunt interzise acţiunile care periclitează fizic sau moral alte
persoane.
III. Reguli de conduită speciale ( adresate în special partenerilor,
colaboratorilor, comercianților, voluntarilor, artiștilor, publicului, etc. )
1. ”Balul Adolescenților...Milionari” și facilitățile acestuia vor fi deschise în data de
19 ianuarie 2018, începând cu ora 18:00 și se vor închide la ora 23:59.
2. După ora închiderii organizatorii nu asigură securitatea zonei comerciale.
3. Întreg perimetrul evenimentului va fi supravegheat, pe timpul spectacolelor, de
către agenți de pază.
4. Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea sau furtul
obiectelor personale. În cazul în care ati pierdut ceva vă rugăm să vă adresați
staff-ului balului care vă va îndruma către Poliția Municipiului SIbiu.
5. Este interzisă reclama de orice fel fără acordul scris al organizatorului.
6. Sunt interzise manifestațiile de orice gen, exceptând cele desfășurate de
organizatori.
7. În cazul în care asupra unei persoane se vor gasi obiecte ilegale (ex. Droguri,
substanțe narcotice, etc. ) sau deținute ilegal (ex. Arma de foc fără cu/sau fără
permis), posesorul acestora va fi predat autorităților.
8. Este interzisă intrarea în incinta Săli Transivania unde se va desfășura balul cu
recipiente de sticla. De la regulă sunt excluse obiectele de machiaj și
medicamentele.
9. Sunt interzise drogurile, substanțele narcotice, substanțele inflamabile, explozibil
și armele de orice gen.
10. Sunt interzise torțele și artificiile sau orice altă improvizație electrică sau pe bază
de gaz.
11. Sunt interzise dronele, jucăriile cu telecomandă, jocurile sportive.
12. Participanții sunt rugați să se comporte adecvat, respectând restul participanților
la bal.
13. Este interzisă aruncarea deșeurilor în afara locurilor special amenajate
14. Pe teritoriul balului și în zona de acces al acestuia este interzisă comercializarea
bunurilor sau distribuția gratuită a obiectelor cu scop publicitar.
15. Deteriorarea scaunelor, a sistemelor de iluminat, și al altor obiecte aflate în
perimetrul zonei de desfășurare a balului se pedepsește și acuzatul trebuie să
plătească contravaloarea acestora.

16. Obiectele pierdute trebuie aduse la zona de scenei. Proprietarii le pot recupera
urmând o procedură a Organizatorului care constă în identificarea persoanei şi a
obiectului pierdut. După bal, Organizatorul va păstra obiectele nerecuperate
pentru o perioadă de 10 zile de la momentul predării şi va încerca returnarea lor
către proprietari.
17. Pe teritoriul festivalului Organizatorul asigură securitatea printr-un partener
calificat şi acreditat să facă acest lucru. În timpul evenimentului, participanţii sunt
obligaţi să respecte agenţii de securitate, să colaboreze cu aceştia şi să le
respecte instrucţiunile în caz de urgenţă. În caz de incidente de violență sau de
punere în pericol a integrității corporale a altor persoane, personalul care asigură
securitatea va putea decide evacuarea persoanelor implicate din incinta în care
se desfășoară evenimentul.
18. În timpul evenimentului, produsele și serviciile sunt disponibile în locuri special
amenajate ( comercianți ). Participanţii se angajează să folosească ca modalităţi
de plată pentru achiziționarea acestora doar metodele și instrumentele de plată
acceptate de legislația românească în vigoare.
IV. GARANȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI
1. Organizatorul garantează accesul şi utilizarea serviciilor din cadrul evenimentului
oricărui participant. Datele de desfăşurare ale evenimentului pot fi modificate
unilateral de Organizator în caz de forţă majoră sau caz fortuit. Datele festivalului
nu vor fi schimbate în cazul unor condiţii meteorologice minore (ploi, zile
înnorate, etc)
2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica orele programului muzical.
Participantul nu are dreptul de a cere despăgubiri în cazul acestor modificări.
3. Participantul nu are niciun temei legal pentru a se îndrepta împotriva Primăriei
Municipiului Sbiu în cazul modificării programului muzical al evenimentului.
4. Organizatorul exclude asumarea responsabilității pentru stricăciuni petrecute în
incinta desfășurarii balului care nu au fost cauza a unei organizări defectuoase
sau neglijări.
5. Organizatorul nu este responsabil pentru acţiuni ce se petrec în afara zonei
balului.
6. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru faptele săvârșite de către
persoanele sub 18 ani care participă la eveniment, în sarcina acestuia
neexistând o obligație legală de supraveghere a minorilor.
7. În caz de urgență, participanții trebuie să urmeze instrucțiunile organizatorilor și
indicatoarele către căile de acces.

V. SANCȚIUNI
Organizatorul are dreptul, cu efect imediat, de a interzice accesul unui
participant în incinta evenimentului total sau parţial, sau de a invita participantul să

părăsească incinta balului, în cazul încălcării regulamentului prezent sau a unei legi în
vigoare din România.

VI. CAZ DE FORȚĂ MAJORĂ
În caz de război, revoltă, atac terorist, demonstraţii, embargo economic,
accident, incendiu, dezastru natural, cutremur, inundaţie, scurtcircuit major, epidemii,
rezoluţii oficiale sau alte cazuri ce nu pot prevăzute sau nu pot fi controlate de
Organizator sau de Partipant, niciuna dintre părţi nu este obligată să respecte obligaţiile
din prezentul regulament.

”Balul Adolescenților...Milionari”
Sibiu, 19 ianuarie 2017, Sala Transilvania

