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REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE AL COMPETIȚIEI „CUPA CAMPINA” 

- Ediția 2022 - 

 

Introducere: 

 

1. Denumirea completă a competiției:  –  „CUPA LICEELOR LA BASCHET CAMPINA” 

2. Denumirea prezentului document: - „Regulament de organizare și desfășurare al competiției  

„CUPA LICEELOR LA BASCHET CAMPINA”  [în continuare „Regulamentul”] 

 

Prezentul document este disponibil integral online și poate fi descărcat de la adresa 

https://www.praxis-iuris.org/cupa-campina-editia-2022/ 

 

3. Cuprinsul prezentului document: 

➢ Introducere [pag. 1] 

➢ Preambul și principii fundamentale ale competiției „CUPA LICEELOR LA BASCHET CAMPINA” 

[pag. 1-3]; 

➢ Definiții [pag. 3-4]; 

➢ Regulamentul competiției de baschet „CUPA LICEELOR LA BASCHET CAMPINA”, Ediția 2022 

[pag. 4-13]; 

➢ Prevederi finale [pag. 13]; 

➢ Anexa nr. 1  - Acord de participare [pag. 14]; 

➢ Anexa nr. 2 -  Declaraţie de părinte / reprezentant legal pentru participant minor [pag. 15–16]; 

➢ Anexa nr. 3 – Declaraţie participant major [pag. 17 - 18]; 

 

Preambul  și principii fundamentale 

 

„CUPA LICEELOR LA BASCHET CAMPINA”  este un eveniment organizat de Asociația PRAXIS IURIS 

[„Organizatorul”] prin care se urmărește în general promovarea educației fizice și a sportului în 

rândul tinerilor și în special promovarea ramurii de sport baschet prin intermediul unei competiții de 

baschet între licee. 

 

Desfășurarea evenimentului în mod neîntrerupt, cu respectarea prevederilor legale aplicabile, în 

condiții optime și de siguranță pentru toți participanții, cu respectarea demnității tuturor 

participanților și al promovării unui cadru de colegialitate și prietenie între toți participanții 

reprezintă obiectivele prezentului regulament iar organizatorul va putea să dispună orice măsuri 

legale necesare pentru a le îndeplini. 

 

„CUPA LICEELOR LA BASCHET CAMPINA”  este un eveniment cu toleranță 0 [zero] față de orice 

formă de manifestare violentă, inclusiv verbală sau prin gesturi, față de comportamente care au la 

bază discriminări bazate pe rasă, naţionalitate, origine etnică, sex, orientare sexuală, limbă, religie, 

opinie, apartenenţă politică, avere sau origine socială și alte asemenea, precum şi orice 

comportament neadecvat în raport de sexul opus. Toţi participanţii trebuie să aibă o atitudine 

civilizată, care să respecte și să promoveze valorile sportive pe teren, în incintele unde se desfășoară 

meciurile şi în afara acestora, iar relaţia cu coechipierii, arbitrii, oficialii şi publicul spectator și ceilalți 

participanți trebuie să fie pașnice și în deplină concordanță cu spiritul de fair-play pe care sportul îl 
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promovează. Vor fi sancţionați prin excluderea din cadrul evenimentului și, eventual, prin 

interzicerea participării la evenimentele viitoare, participanții care încalcă aceste prevederi.   

„CUPA LICEELOR LA BASCHET CAMPINA”  ESTE UN EVENIMENT CU TOLERANȚĂ 0 [ZERO] FAȚĂ DE 

ORICE FORMĂ DE INTIMIDARE ȘI COMPORTAMENT AGRESIV, INCLUSIV VERBAL ȘI/ SAU NON-VERBAL 

LA ADRESA ARBITRILOR ȘI OFICIALILOR DE JOC. TOȚI PARTICIPANȚII SUNT OBLIGAȚI SĂ MENȚINĂ UN 

TON CALM ÎN TIMPUL DISCUȚIILOR CU ACEȘTIA ȘI SĂ ACCEPTE DECIZIA LOR FINALĂ. DECIZIILE 

FINALE DIN TIMPUL MECIURILOR POT FI CONTESTATE CONFORM REGULAMENTULUI DE JOC. 

ARBITRII ȘI OFICIALII DECID DURATA UNEI INTERACȚIUNI CU UN PARTICIPANT NEMULȚUMIT. ESTE 

INTERZISĂ ÎN MOD ABSOLUT ATINGEREA, INDIFERENT DE INTENSITATE, A UNUI ARBITRU SAU A 

UNUI OFICIAL, PE TOATA DURATA MECIULUI, ÎNAINTE DE MECI, SAU DUPĂ TERMINAREA ACESTUIA, 

CU EXCEPȚIA SALUTURILOR DE CURTOAZIE.   

 

ORICE PARTICIPANT CARE ÎNCALCĂ ACESTE REGULI VA FI EXCLUS DE ÎNDATĂ DIN CADRUL 

EVENIMENTULUI ȘI ESCORTAT DE ÎNDATĂ ÎN AFARA INCINTEI DE JOC. DE ASEMENEA, I SE VA PUTEA 

INTERZICE ACCESUL ȘI PE VIITOR LA CELELALTE COMPETIȚII ORGANIZATE DE ASOCIAȚIA PRAXIS 

IURIS. ÎN CAZUL ÎN CARE PERSOANA VINOVATĂ ESTE UN JUCĂTOR, SAU UN ANTRENOR, ECHIPA 

RISCĂ ELIMINAREA DE ÎNDATĂ DIN COMPETIȚIE. 

 

TOATE CAPITOLELE ŞI ANEXELE PREZENTULUI DOCUMENT FORMEAZĂ ÎMPREUNĂ REGULAMENTUL 

DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE AL COMPETIȚIEI DE BASCHET „CUPA LICEELOR LA BASCHET 

CAMPINA” IAR PARTICIPAREA LA EVENIMENT NECESITĂ, IMPLICĂ ȘI SEMNIFICĂ ACCEPTAREA 

INTEGRALĂ, FĂRĂ REZERVE ȘI NECONDIȚIONATĂ A TUTUROR PREVEDERILOR SALE.TOATE 

CAPITOLELE ŞI ANEXELE PREZENTULUI DOCUMENT FORMEAZĂ ÎMPREUNĂ REGULAMENTUL DE 

ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE AL COMPETIȚIEI DE BASCHET „CUPA LICEELOR LA BASCHET 

CAMPINA” IAR PARTICIPAREA LA EVENIMENT NECESITĂ, IMPLICĂ ŞI SEMNIFICĂ ACCEPTAREA 

INTEGRALĂ, FĂRĂ REZERVE ȘI NECONDIȚIONATĂ A TUTUROR PREVEDERILOR SALE. 

 

ORGANIZATORUL ARE DREPTUL SĂ ADUCĂ ADĂUGIRI, MODIFICĂRI SAU COMPLETĂRI PREVEDERILOR 

PREZENTULUI REGULAMENT FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ, ACESTEA INTRÂND ÎN VIGOARE LA 

DATA ANUNȚĂRII ACESTORA, URMÂND ÎN CEL MAI SCURT TIMP PUBLICAREA ACESTORA PE 

WEBSITE-UL/ WEBSITE-URILE ORGANIZATORULUI ȘI/ SAU A PARTENERILOR SĂI ȘI/ SAU PE REȚEAUA/ 

REȚELELE DE SOCIALIZARE ALE ORGANIZATORULUI ȘI/ SAU ALE PARTENERILOR SĂI IMPLICAȚI ÎN 

ORGANIZAREA ȘI/ SAU DESFĂȘURAREA EVENIMENTULUI.  

 

PREZENTUL REGULAMENT ESTE VALABIL PERMANENT, PE TOATA DURATA EVENIMENTULUI 

ÎNCEPÂND CU DATA PUBLICĂRII SALE PE WEBSITE-UL / WEBSITE-URILE ORGANIZATORULUI ȘI/SAU A 

PARTENERILOR SĂI ȘI / SAU PE REȚEAUA / REȚELELE DE SOCIALIZARE ALE ORGANIZATORULUI ȘI/SAU 

ALE PARTENERILOR SĂI IMPLICAȚI ÎN ORGANIZAREA ȘI/ SAU DESFĂȘURAREA EVENIMENTULUI.  

 

ÎN CAZ DE NECLARITĂȚI, SAU NECONCORDANȚE ÎN CUPRINSUL PREZENTULUI REGULAMENT, AL 

CAZURILOR ÎN CARE O NOȚIUNE SAU O SITUAȚIE ESTE SUSCEPTIBILĂ DE DOUĂ SAU MAI MULTE 

INTERPRETĂRI, ETC., SINGURA INTERPRETARE OFICIALĂ ȘI VALABILĂ VA FI CEA DATĂ DE 

ORGANIZATOR, ÎN SPIRITUL GENERAL AL PREZENTULUI REGULAMENT ȘI AL ECHITĂȚII. ÎNTR-O 

ASTFEL DE SITUAȚIE REGULAMENTUL SE CONSIDERA MODIFICAT DE ÎNDATĂ CONFORM 

INTERPRETĂRII DATE DE ORGANIZATOR, URMÂND CA ACESTA SĂ EFECTUEZE PUBLICAREA 
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INTERPRETĂRII/ MODIFICĂRII ÎN CEL MAI SCURT TIMP ÎNTR-UNA DINTRE MODALITĂȚILE EXPUSE 

MAI SUS. 

 

DE ASEMENEA, ÎN SITUAȚIA ÎN CARE PE PARCURSUL EVENIMENTULUI APARE O SITUAȚIE 

NEREGLEMENTATĂ, ORGANIZATORUL ESTE ÎNDREPTĂȚIT SĂ O REGLEMENTEZE DE ÎNDATĂ ÎN 

SPIRITUL GENERAL AL PREZENTULUI REGULAMENT ȘI AL ECHITĂȚII, REGULAMENTUL 

CONSIDERÂNDU-SE MODIFICAT DE ÎNDATĂ CONFORM REGLEMENTĂRII DATE DE ORGANIZATOR, 

URMÂND CA ACESTA SĂ EFECTUEZE PUBLICAREA REGLEMENTĂRII ÎN CEL MAI SCURT TIMP ÎNTR-

UNA DINTRE MODALITĂȚILE EXPUSE MAI SUS. 

 

ORGANIZATORUL ARE DREPTUL DE A CONTROLA RESPECTAREA PREZENTULUI REGULAMENT ÎN 

ORICE MOMENT, IAR ÎN CAZUL ÎN CARE CONSTATĂ O ÎNCĂLCARE VA DISPUNE ORICE MĂSURI 

LEGALE CONSIDERATE UTILE PENTRU REMEDIEREA ÎNCĂLCĂRII. 

 

Definiții 

Oriunde în prezentul document termenii: 

➢ „Organizatorul” înseamnă Asociaţia PRAXIS IURIS, cu sediul în Mun. Bucureşti, Sector 2, Şos. 

Iancului, Nr. 128, Bl. G, Sc. A, Et. 1, Apt. 3, cod poştal 021729, având număr de ordine în 

Registrul Persoanelor Juridice de la Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti 28/29.11.2013, CIF 

28179527, cont bancar RO 79 INGB 0000 9999 1215 8536 deschis la ING BANK N.V. 

Amsterdam Sucursala București; 

➢ Evenimentul „CUPA LICEELOR LA BASCHET CAMPINA” / „EVENIMENTUL”  va desemna întregul 

eveniment, care cuprinde atât competiția de baschet, cât și toate etapele și activitățile aflate 

în legătură cu planificarea, organizarea și desfășurarea efectivă a competiției, inclusiv după 

finalizarea competiției de baschet; 

➢  „CUPA LICEELOR LA BASCHET CAMPINA” / „CUPA CAMPINA”, Ediția 2022 / „CUPA CAMPINA” 

/ „Competiția de baschet” / „Competiția” desemnează competiția de baschet dintre licee 

organizată sub titulatura „CUPA LICEELOR LA BASCHET CAMPINA” în cadrul căreia vor concura 

echipele a 12 [doisprezece] licee din Mun. București, selecționatele masculine, lot de 12 

[doisprezece] jucători + 1 antrenor;  

➢ „Participantul” / „Participanții” reprezintă orice altă persoană în afara de Organizator care 

participă la Eveniment, inclusiv membrii echipelor participante (jucătorii, antrenorii, etc.), 

sponsorii, partenerii, alte persoane care participă la desfășurarea Competiției (arbitrii, agenți 

securitate, fotografi, comentatori, presă, etc.); 

➢ „Participantul autorizat” este fie posesorul unui bilet de acces, sau orice altă persoană care 

participă la realizarea și/ sau desfășurarea Evenimentului precum jucătorii și ceilalți membrii ai 

liceelor participante (antrenori, profesori, etc.), persoane care ajută cu îndeplinirea anumitor 

acțiuni utile desfășurării evenimentului (ex. voluntari agreați și recunoscuți de Organizator, fie 

cu contract de voluntariat încheiat în condițiile legii, fie care efectuează spontan/ benevol 

anumite acțiuni cu acordul Organizatorului), reprezentanți ai partenerilor și/ sau sponsorilor și 

furnizorii de servicii (MC, DJ, fotografi, arbitrii, securitate, personal medical, etc.).  

➢ „Participantul neautorizat” este orice altă persoană decât un Participant autorizat, inclusiv un 

Participant autorizat căruia i s-a interzis/ retras dreptul de a participa Eveniment în condițiile 

prezentului Regulament; 
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➢  „Incinta” / „Incinta sportivă” / „Incintele” / „Incintele sportive”  va/ vor desemna locurile în 

care se va desfășura Competiţia precum şi perimetrul de acces către incinte, respectiv 

trotuare, curţi interioare, parcări, alei, etc. Fazele de grupe din perioada 24-26 mai se vor 

desfășura în cadrul unora dintre liceele participante (între 2 și 4 locații), sau în alte locaţii care 

vor fi anunțate în maniera considerată corespunzătoare de către Organizator până cel mai 

târziu în data de 22.05.2022. Fazele superioare ale competiției (Sferturi, Semifinale, Finale) se 

vor desfășura în cadrul Arenei ROMSILVA ȘTIINȚA de la Sediul Central al Regiei Naționale a 

Pădurilor din Mun. Bucureşti, Sector 2, Str. Petricani, Nr. 9A, cod poștal 023841, în datele de 

28-29 mai și 1 iunie; 

➢ „Oficialii de joc” / „Oficialii” în cuprinsul prezentului regulament, pentru ușurința exprimării, 

acești termeni vor desemna arbitrii, oficialii de joc și comisarul, dacă va fi cazul. 

 

Prezentul Regulament este aplicabil tuturor Participanților, atât a celor autorizați, cât și celor 

neautorizați. 

 

Regulamentul competiției de baschet  „CUPA LICEELOR LA BASCHET CAMPINA”, Ediția 2022 

 

Art.1. Echipele participante 

În competiția de baschet „CUPA CAMPINA”, Ediția 2022 pot participa liceele din București nominalizate 

de Organizator, prin intermediul unei singure echipe, cu maxim 12 jucători în lot, sex masculin, legitimaţi 

şi/sau nelegitimaţi la cluburi sportive și un profesor coordonator („Antrenor”). Acestea sunt: CT ANGHEL 

SALIGNY, CN AUREL VLAICU, CN CANTEMIR VODĂ, CE COSTIN C. KIRIȚESCU, CNB GEORGE COȘBUC, CN 

I.L. CARAGIALE, COLEGIUL GERMAN GOETHE, CTA HENRI COANDĂ, CN IULIA HAȘDEU, CN MIHAI 

VITEAZU, CN SPIRU HARET, CN VICTOR BABEȘ. 

 

Art. 2. Înscrierea în competiția de baschet  „CUPA CAMPINA”, Ediția 2022 

2.1. Documentele necesare înscrierii în competiția de baschet „CUPA CAMPINA” , Ediția 2022 sunt 

următoarele al căror conţinut se completează cu Anexele prezentului regulament: 

➢ formular de înscriere unitate de învățământ cu viza directorului purtând mențiunea 

„certificăm exactitatea datelor înscrise”;  

➢ declarație profesor coordonator („Antrenor”) cu viza directorului purtând mențiunea 

„certificăm exactitatea datelor înscrise”; 

➢ declarație părinte / ocrotitor legal al participantului minor; 

➢ declarație participant major; 

2.2.  TRANSMITEREA CĂTRE ORGANIZATOR A FORMULARELOR DE ÎNSCRIERE COMPLETATE, 

CHIAR ȘI PARȚIAL, PRECUM ȘI PREZENȚA LA MECIURILE PROGRAMATE SEMNIFICĂ CITIREA 

INTEGRALĂ A PREZENTULUI DOCUMENT PRECUM ȘI ACCEPTAREA INTEGRALĂ ŞI FĂRĂ REZERVE A 

TUTUROR PREVEDERILOR ACESTUIA. ACCEPTAREA ACESTUIA ÎN TOTALITATEA CLAUZELOR SALE, 

FĂRĂ REZERVE ESTE O CONDIȚIE DE PARTICIPARE  ÎN CADRUL EVENIMENTULUI „CUPA CAMPINA”, 

Ediția 2022.  

2.3.  Formularul de înscriere va cuprinde denumirea unității de învățământ, lista elevilor 

componenți ai echipei de baschet, avizul medicului pentru fiecare jucător cu mențiunea „apt pentru 

efort fizic”, sau o altă mențiune echivalentă, viza directorului cu mențiunea „certificăm exactitatea 

datelor înscrise”, precum și declarațiile relevante. Formularele pot fi trimise de pe adresa de email 

oficială a unității de învățământ, sau a profesorilor de sport/ alți profesori implicați din partea 
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liceelor către adresa office@praxis-iuris.org și vor fi ridicate în original de o persoană desemnată de 

Organizator. Componența echipelor nu poate fi schimbată pe parcursul Competiției. 

2.4.  Unitățile de învățământ care nu înaintează formulare cel mai târziu la data de 24 Mai 2022, 

sau cele care înaintează formulare completate necorespunzător, incomplet, cărora le lipsesc 

semnăturile sau viza directorului și mențiunea „certificăm exactitatea datelor înscrise” pot fi 

descalificate și li se poate retrage dreptul de a participa la Competiție. Antrenorii pot decide, pe 

proprie răspundere şi exonerând Organizatorul de orice răspundere, continuarea participării la 

competiţie în cazul în care nu prezintă formularele completate corespunzător, cu obligaţia să le 

înmâneze Organizatorului în cel mai scurt timp cu putinţă. 

2.5.  După validarea înscrierilor echipele participante vor fi anunțate pe website-ul Organizatorului 

www.praxis-iuris.org și/sau a partenerilor săi și / sau pe rețeaua / rețelele de socializare ale 

Organizatorului și/sau ale partenerilor săi implicați în organizarea și/ sau desfășurarea evenimentului 

iar unitățile de învățământ vor vor face cunoscut prezentul Regulament în interiorul fiecărei unității 

de învățământ. 

2.6.  Echipele care vor folosi jucători fără drept de joc vor fi eliminate din Competiție și vor risca 

eliminarea și pentru următoarele ediții. 

2.7. COMPONENȚII ECHIPELOR TREBUIE SĂ AIBĂ ASUPRA LOR CARTEA DE IDENTITATE SAU 

PAȘAPORTUL ȘI CARNETUL / LEGITIMAȚIA DE STUDENT VIZATĂ PENTRU ANUL 2021 – 2022 LA 

FIECARE MECI. 

2.8. Nu le va fi permis să evolueze jucătorilor care se află sub influența alcoolului, drogurilor, sau 

care poartă orice alt accesoriu/ vestimentație în afara echipamentului regulamentar de joc, aceștia 

urmând să fie eliminați din Competiție. Echipa care are în componență un astfel de jucător poate fi 

descalificată. 

2.9. Echipele ale căror suporteri vor provoca incidente care ocazionează întreruperea partidelor cu 

mai mult de 10 minute o dată, sau 20 de minute în total, în decursul unei partide, vor fi considerate a 

fi pierdut meciul prin forfait, acesta urmând a fi întrerupt. Organizatorul, în funcție de gravitatea 

incidentelor, poate decide excluderea echipei din Competiție. Eliminarea va fi hotărâtă de 

Organizator, cu consultarea arbitrilor și se va face mențiune despre aceasta pe foaia de arbitraj. 

 

Art.3.  Sistem de desfășurare 

3.1. Competiția de baschet „CUPA CAMPINA”, Ediția 2022 se va desfășura în perioada 24 mai – 01 

iunie 2022, în următorul sistem și după următorul program: 

a) cele 12 echipe vor fi împărțite în următoarele grupe: 

➢ Grupa A: CN AUREL VLAICU – CNB GEORGE COȘBUC – CN I.L. CARAGIALE; 

➢ Grupa B: CT ANGHEL SALIGNY – COLEGIUL GERMAN GOETHE – CTA HENRI COANDĂ; 

➢ Grupa C: CN CANTEMIR VODĂ – CN IULIA HAȘDEU – CE COSTIN C. KIRIȚESCU; 

➢ Grupa D: CN SPIRU HARET – CN MIHAI VITEAZU – CN VICTOR BABEȘ. 

b) programul pe zile al competiției va fi următorul: 

➢ Ziua 1 – 24.05.2022 (4 meciuri, faza de Grupe, Ziua 1); 

➢ Ziua 2 – 25.05.2022 (4 meciuri, faza de Grupe, Ziua 2); 

➢ Ziua 3 - 26.05.2022 (4 meciuri, faza de Grupe, Ziua 3); 

➢ Ziua 4 – 28.05.2022 (4 meciuri, faza de Sferturi, Arena Romsilva, interval aprox. 11:00 – 

18:00); 

➢ Ziua 5 – 29.05.2022 (2 meciuri, faza Semifinalelor, Arena Romsilva, interval aprox. 11:00 

– 15:00); 

mailto:office@praxis-iuris.org
http://www.praxis-iuris.org/


 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE AL COMPETIȚIEI „CUPA LICEELOR LA BASCHET CAMPINA”, Ediția 2022 

Copywright – Asociația PRAXIS IURIS [București, CIF 28179527] 

6 

➢ Ziua 6 – 01.06.2022 (2 meciuri, Finalele, Arena Romsilva, interval aprox. 12:00 – 17:00); 

3.2. Intervalele orare sunt orientative, prezentul Regulament producând efecte pe întreaga durată 

efectivă a Competiției, indiferent de intervalul orar. Liceele/ Locaţiile Gazdă vor fi anunțate până cel mai 

târziu în data de 22.05.2022 conform prezentului Regulament. 

3.3. Sistemul de desfășurare al Competiției de baschet va fi următorul: 

a) faza GRUPELOR presupune sistemul fiecare-cu-fiecare pentru determinarea pozițiilor 1 și 2 în 

cadrul grupelor (a se vedea Capitolul 5 de mai jos); 

b) faza SFERTURILOR se dispută astfel:  

➢ Loc 1 A vs. Loc 2 B (Etapa 1); 

➢ Loc 2 A vs. Loc 1 B (Etapa 2); 

➢ Loc 1 C vs. Loc 2 D (Etapa 3); 

➢ Loc 2 C vs. Loc 1 D (Etapa 4). 

c) faza SEMIFINALELOR se dispută astfel: 

➢ Câștigător Etapa 1 SFERTURI vs. Câștigător Etapa 3 SFERTURI (Semifinala 1); 

➢ Câștigător Etapa 2 SFERTURI vs. Câștigător Etapa 4 SFERTURI (Semifinala 2). 

d) faza FINALĂ: 

➢ Loc 1 Semifinala 1 vs. Loc 1 Semifinala 2 (Finala mare); 

➢ Loc 2 Semifinala  1 vs. Loc 2 Semifinala 2 (Finala mică). 

3.4. Un meci este format din patru sferturi a câte 10 minute fiecare, respectiv două reprize. Pauzele 

sunt de 2 minute între sferturile 1 și 2, respectiv 3 și 4 și de 10 minute între sferturile 2 și 3 (între 

reprize). 

3.5. Programul de desfășurare al meciurilor se va publica până în data de 22.05.2022 pe oricare dintre 

paginile de internet ale Organizatorului  și/sau pe paginile rețelelor de socializare ale Organizatorului. 

 

Art. 4. Regulamentul de joc 

4.1. Jocurile de baschet se vor desfășura conform ROJB care poate fi accesat/descărcat de la adresa 

https://www.frbaschet.ro/public/storage/pages/Regulamente/02-

Regulamentul%20General%20de%20Organizare%20al%20Competitiilor%20de%20Baschet.pdf, cu 

următoarele amendamente: 

➢ echipa liceului va fi compusă din 12 (doisprezece) jucători, elevi ai școlii, îndrumați de 1 (un) 

profesor de educație fizică și sport în calitate de antrenor; pot participa doar elevii din clasele IX-

XII, cu vârsta maximă 19 ani și 6 luni la data înscrierii în Competiție. Nerespectarea prezentei reguli 

poate va duce la descalificarea echipei participante; 

➢ jucătorii și antrenorul vor fi înscriși pe un tabel semnat de antrenor și semnat și ștampilat de 

directorul școlii purtând mențiunea „certificăm exactitatea datelor înscrise”; tabelul va fi anexă la 

formularul de înscriere; 

➢ în cadrul fazei GRUPELOR și SFERTURILOR jucătorii vor evolua în echipamentul propriu al liceelor, 

urmând ca în faza SEMIFINALELOR și FINALELOR să evolueze în echipamentul pus la dispoziție de 

Organizator, respectiv şort şi maiou. Echipamentul este nou și produs special și achiziționat 

Organizator pentru Competiția de baschet „CUPA CAMPINA”, Ediția 2022. Organizatorul nu va 

asigura încălțămintea jucătorilor, aceștia fiind obligați să evolueze exclusiv în pantofi sport, pentru 

baschet. 

 

Art. 5. Punctaj, departajare 

5.1. Pentru victorie se acorda 2 puncte, pentru înfrângere 1 , pentru descalificare sau forfait 0 puncte. 

https://www.frbaschet.ro/public/storage/pages/Regulamente/02-Regulamentul%20General%20de%20Organizare%20al%20Competitiilor%20de%20Baschet.pdf
https://www.frbaschet.ro/public/storage/pages/Regulamente/02-Regulamentul%20General%20de%20Organizare%20al%20Competitiilor%20de%20Baschet.pdf
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5.2. Între echipele care înregistrează același număr de victorii în faza GRUPELOR departajarea se va 

face prin raportare la următoarele criterii, în ordine:  

➢ a înregistrat o medie mai mare de puncte marcate pe parcursul fazei GRUPELOR decât echipa cu 

care se află la egalitate; 

➢ a înregistrat o medie mai mică de puncte primite pe parcursul fazei GRUPELOR decât echipele cu 

care se află la egalitate; 

➢ nu are meciuri pierdute prin descalificare/ forfait; 

➢ are cel mai mare număr total de puncte marcate în meciurile jucate pe parcursul GRUPELOR; 

➢ are cel mai mic număr total de puncte primite în meciurile jucate pe parcursul GRUPELOR; 

➢ are cea mai mare diferență, în medie, între punctele marcate și cele primite pe parcursul 

Competiției; 

➢ are cei mai puțini jucători eliminați din motive  (în ordine) antisportive, greșeli tehnice, faulturi de 

joc. 

5.3. Dacă nu se poate stabili câștigătorul în urma aplicării celor de mai sus, acesta se va trage la sorți. 

 

Art. 6. Premii 

6.1. Premiile acordate vor fi în dotări sportive (produse), după cum urmează: 

➢ Jucătorii ocupanți ai Locului I și antrenorul – cupon valoric nominal de 500 (cincisute) lei pentru 

produse achiziționate din rețeaua de magazine INTERSPORT; 

➢ Jucătorii ocupanți ai Locului II și antrenorul – cupon valoric nominal de 400 (patrusute) lei pentru 

produse achiziționate din rețeaua de magazine INTERSPORT; 

➢ Jucătorii ocupanți ai Locului III și antrenorul – cupon valoric nominal de 300 (treisute) lei pentru 

produse achiziționate din rețeaua de magazine INTERSPORT; 

➢ Jucătorii ocupanți ai Locului IV și antrenorul – cupon valoric nominal de 200 (douăsute) lei 

pentru produse achiziționate din rețeaua de magazine INTERSPORT; 

➢ Jucătorii și antrenorii vor primi diplome de participare conform deciziei Organizatorului; 

➢ Jucătorii declarați de Organizator „MVP” și „Cel mai bun jucător defensiv al turneului” vor primi 

câte o medalie, sau un trofeu și un cupon valoric de 500 lei („MVP”) și 300 lei („Cel mai bun 

jucător defensiv al turneului”) pentru produse achiziționate din rețeaua de magazine 

INTERSPORT. Ca regulă, distincția de „MVP” se va acorda unuia dintre jucătorii echipei ocupante 

a Locului I al Competiției care a evoluat în cel puțin 4 meciuri. Distincția de „Cel mai bun jucător 

defensiv al turneului” se poate acorda oricărui jucător care a evoluat în cel puțin 4 meciuri și are 

cel mai mare punctaj combinat de recuperări, blocaje și intercepții. Recuperările valorează un 

punct, blocajele și intercepțiile valorează 2 puncte. 

6.2. Reguli de utilizare a cupon valoric: 

➢ cuponul va putea fi utilizat exclusiv la în rețeaua de magazine INTERSPORT din România; 

➢ dacă o comandă depășește valoarea cuponului, la diferență ce va trebui achitată de deținător. 

6.3. Cuponul nu este transmisibil și nu poate fi transformat în bani. În situația achiziționării unui 

produs sub valoarea cuponului, deținătorul nu va primi rest în bani. 

6.4. PREMIILE SE VOR ACORDA DOAR JUCĂTORILOR PREZENȚI LA TOATE MECIURILE DISPUTATE ALE 

ECHIPEI, ÎN ECHIPAMENTUL DE JOC PUS LA DISPOZIȚIE DE ORGANIZATOR, ATUNCI CÂND ESTE CAZUL, DE 

LA MOMENTUL ÎNCEPERII TIMPULUI REGULAMENTAR DE JOC ȘI PÂNĂ LA FINALUL TIMPULUI DE JOC, 

INCLUSIV AL PRELUNGIRILOR, ÎN FUNCȚIE DE SITUAȚIE. EXCEPŢIE FAC CAZURILE DE BOALĂ, 

ACCIDENTARE, SITUAŢII DE URGENŢĂ IMPREVIZIBILE. 
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6.5. Echipamentul pus la dispoziție de Organizator va reveni liceelor participante care îl vor păstra și 

pentru următoarele ediții, cel puțin 2 (doi) ani de la data prezentei ediții. De asemenea, finalistele vor 

primi și câte 5 (cinci) mingi de baschet, modelul ales de Organizator, care vor reveni liceelor. 

6.6. Pot fi acordate și alte premii sau suplimentări din decizia exclusivă a Organizatorului. 

6.7. În ziua finalelor vor fi organizate concursuri/ trageri la sorți, etc. premiate cu diverse premii, 

printre care și 15 bilete la festivalul SUMERWELL, destinate elevilor din publicul spectator. 

 

Art. 7. Protecția datelor cu caracter personal 

7.1. Organizatorul și Participanții trebuie să respecte normele si obligaţiile impuse de dispoziţiile în 

vigoare, privind protecţia datelor cu caracter personal. 

7.2. Organizatorul și Participanții sunt conştienți de faptul că normele europene din Regulamentul 

679/2016 se aplică oricărui operator de date sau împuternicit situat în Uniunea Europeană şi oricărei 

persoane care prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea 

Europeană sau care le furnizează servicii. Prin urmare, Organizatorul confirmă respectarea deplină a 

următoarelor prevederi, inclusiv dar fără a se limita la: 

a) capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind ştergerea, corectarea sau 

transferul informaţiilor personale; 

b) informarea în caz de breşă de date a tuturor destinatarilor relevanţi, într-un interval maxim de 

72 ore şi, în cazul Organizatorului nu mai târziu de 24 ore de la momentul în care o astfel de 

încălcare a securităţii datelor a ajuns în atenţia acestuia; 

c) îndeplinirea tuturor îndatoririlor obligatorii privind documentarea conformării cu 

Regulamentul 679/2016. 

7.3.  Organizatorul poate utiliza datele personale ale Participanților în limita prezentului 

Regulament, acesta fiind baza legală a prelucrării. Orice prelucrare suplimentară sau în alt scop face 

obiectul unui acord separat de prelucrare a datelor, încheiat între Organizator și Participanți. De 

asemenea, perioada de stocare a datelor personale prelucrate este limitată la perioada 

corespondentă desfășurării Competiției și activităților conexe acesteia. 

7.4. Datele cu caracter personal nu pot deveni accesibile sau comunicate unor terţe părţi  

neautorizate sau puse la dispoziţie spre utilizare într-un alt mod. Prin urmare, Organizatorul va lua 

toate măsurile tehnice şi în special organizatorice necesare, în ceea ce priveşte obligaţiile asumate 

prin această clauză: 

a) va împiedica persoanele neautorizate să obţină acces la sistemele de prelucrarea datelor cu 

care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal; 

b) va preveni utilizarea fără autorizaţie a sistemelor de prelucrare a datelor; 

c) se va asigura că persoanele care au dreptul să utilizeze un sistem de prelucrare a datelor au 

acces numai la datele la care au drept de acces şi că datele cu caracter personal nu pot fi citite, 

copiate, modificate sau eliminate fără autorizaţie în cursul prelucrării sau utilizării şi după 

stocare; 

d) se va asigura că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate 

fără autorizaţie în timpul transmiterii electronice sau transportului şi că este posibil să verifice 

şi să stabilească către care organisme se doreşte să se efectueze transferul datelor cu caracter 

personal prin mijloace de transmitere a datelor; 

e) se va asigura că pot verifica şi stabili dacă şi de către cine au fost introduse, modificate sau 

eliminate datele cu caracter personal în/din sistemele de prelucrare a datelor; 
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f) se va asigura că, în cazul unei acţiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele sunt 

prelucrate strict în conformitate cu prezentul Regulament; 

g) se va asigura că datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere 

accidentală; 

h) se va asigura că datele colectate în scopuri diferite pot fi prelucrate separat. 

7.5. Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal colectate exclusiv în scopul desfășurării 

Evenimentului, prelucrarea fiind indispensabilă pentru organizarea și desfășurarea acestuia. Datele 

colectate pot fi utilizate de către Organizator pentru organizare, spre exemplu, acces în sală/vestiar, 

întocmirea fișelor de arbitraj, a listelor de prezență la meci. De asemenea, parte din datele colectate 

vor fi transmise Sponsorului sau unei agenții desemnate de acesta pentru întocmirea și verificarea 

listelor de premiere.  

7.7. Organizatorul declară că va lua toate măsurile de siguranță rezonabile de protecție a datelor ce 

ajung la cunoștința sa ca urmare a completării formularelor de participare la Evenimentul „CUPA 

CAMPINA”, Ediția 2022. 

7.8. Prelucrare datelor cu caracter este indispensabilă şi obligatorie pentru îndeplinirea obligațiilor 

Organizatorului în calitatea sa de organizator al Evenimentului. Prelucrarea se face cu respectarea 

legislaţiei în vigoare, în scopul organizării Evenimentului. Fiecare Participant a fost informat cu 

privire la drepturile sale de informare, acces, intervenţie şi celelalte drepturi prevăzute de legislaţie 

şi are cunoştinţă despre politica de confidenţialitate a Organizatorului disponibilă online la adresa 

https://www.praxis-iuris.org/politica-de-confidentialitate/. Organizatorul se obligă să respecte 

prevederile şi dispozițiile prevăzute în Regulamentul UE nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor 

fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor 

date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor). 

7.9. Participantul declară că a fost informat cu privire la drepturile sale, respectiv: 

a) dreptul de acces (dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate și la informații 

privind mijloacele de prelucrare); 

b) dreptul la rectificare (corectarea de către operator a datelor personale incorecte/inexacte); 

c) dreptul la opoziție (posibilitatea de a se opune prelucrării); 

d) dreptul de ștergere (dreptul de a solicita ștergerea datelor colectate atunci când nu mai sunt 

necesare pentru îndeplinirea scopurilor în care au fost colectate, atunci când își retrag 

consimțământul și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare, atunci când apreciază că 

datele au fost prelucrate ilegal ori pentru respectarea unei obligații legale); 

e) dreptul la restricționarea prelucrării (permite obținerea restricției de procesare a datelor cu 

caracter personal în anumite cazuri, de exemplu atunci când apreciază că prelucrarea este 

ilegală sau contestă acuratețea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care permite 

să verificăm această acuratețe); 

f) dreptul la portabilitatea datelor (permite primirea datelor cu caracter personal furnizate, într-

un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil sau transmiterea acestor date unui alt 

operator de date). 

  

Art. 8. Accesul în incinta și în perimetrul Incintei/ Incintelor 

8.1. Intrarea în Incinta / Incinte sau în perimetrul Incintei/ Incintelor delimitat unilateral de către 

Organizator este interzis persoanelor care au asupra sa obiecte periculoase și substanțe interzise, 

precum cele de mai jos (exemplificativ, iar nu limitativ):  

 

https://www.praxis-iuris.org/politica-de-confidentialitate/
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substanțe halucinogene; medicamente 

neînsoțite de 

prescripție medicală; 

recipiente din sticlă; recipiente din plastic 

mai mari de 100 de ml, 

altele decât cele 

conținând apă; 

spray-uri, pulverizatoare, 

etc.; 

apă îmbuteliată PET 

peste. 0,5L; 

mâncare, băuturi, 

alcool, tutun, derivate 

ale acestora ; utilizarea 

țigărilor electronice 

este interzisă în timpul 

evenimentului; 

geamantane, rucsacuri 

voluminoase, etc.; 

recipiente, obiecte din 

tablă, lemn, aluminiu, 

etc. ; 

 

orice obiecte 

ascuțite (foarfece, 

șurubelnițe, lame,  

cuțite, seringi, etc.), 

sau periculoase 

(pietre, ciocane, 

bețe, lanțuri), sau 

care pot fi folosite în 

mod periculos 

(umbrele, bastoane, 

etc.) ; 

materiale pirotehnice; 

 

artificii; 

 

material inflamabile, 

explozibile; 

lasere; portavoce, fluiere, 

tobe, vuvuzele, sirene 

cu aer, orice alte 

instrumente ce pot 

cauza disconfort fonic; 

autocolante; 

 

aparate foto/video 

profesionale  

 

biciclete, 

skateboard, role, 

hover-board, etc; 

 

animale; 

 

orice obiecte mari, 

voluminoase; 

 

8.2. Agenții de securitate și/sau persoanele care îndeplinesc acest rol pot considera și orice alte 

obiecte ca fiind periculoase în conformitate cu dispozițiile legale și pot interzice accesul într-o Incintă 

a acestora și a posesorilor, în cazul în care nu înțeleg să renunțe la ele. 

8.3. Toate obiectele nepermise în sală vor rămâne la intrarea în Incintă iar Organizatorul nu va 

răspunde pentru pierderea, sau deteriorarea lor. Dacă obiectele nu se ridică în termen de 1 (una) ore 

ulterior finalizării meciurilor, acestea se vor considera abandonate și vor fi depuse pentru colectare  

la gunoi, Organizatorul fiind exonerat de orice răspundere pentru orice prejudicii cauzate de acest 

demers. 

8.4. Participanții sunt obligați să nu lase nimic în urma sa în sala în care se desfășoară meciurile sau 

în perimetrul stabilit de Organizator, sub sancțiunea plății unei penalități de 200 (douăsute) de lei 

reprezentând taxă de curățenie. Taxa de curățenie nu exonerează Participantul să despăgubească 

integral Organizatorul sau proprietarul sălii pentru orice prejudiciu sau daună cauzată acestora sau 

bunurilor acestora în cursul desfășurării Evenimentului. 
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8.5. Echipele de securitate pot întrerupe accesul dacă numărul de Participanți depășește 

capacitatea sălii și oricând dacă procesul de verificare al Participanților durează prea mult, iar 

Competiția începe. Accesul în sală se face pe bază de tichet de acces, numerotat,  gratuit. Biletul  de 

acces indică meciul, data și intervalul orar în care este permis accesul în sală Participantului. La 

finalul intervalului orar, sau cel mai târziu la finalul meciului, în cazul în care există prelungiri care 

depășesc intervalul indicat, deținătorul biletului este obligat să părăsească Incinta. Toți Participanții 

au obligația să părăsească Incinta la finalul ultimului meci, din fiecare zi. 

8.6. Organizatorul nu asigură locuri de parcare pentru Participanți / însoțitorii acestora. 

8.7. Organizatorul nu răspunde pentru nicio daună suferită de Participanți, sau de pierderea 

obiectelor acestora în timpul participării la Competiție.  

8.8. Participanții au obligația de a păstra asupra lor biletul de acces pe toată durata prezenței în 

Incintă, fiind obligați să îl prezinte pentru control Organizatorului sau agenților de securitate, la 

cererea simplă, verbală a acestora. 

8.9. Jucătorii vor avea drept de acces în vestiarul indicat de Organizator și vor trebui să îl 

părăsească în cel mult 30 (treizeci) de minute de la încheierea meciului  în care au evoluat. Nicio altă 

persoană, în afara jucătorilor și antrenorului, nu are drept de acces în vestiar, cu excepția 

Organizatorului, agenților de securitate. 

8.10. Toți Participanții au obligația să aibă un comportament decent și să se abțină de la acțiuni și / 

sau declarații și / sau comportamente care să pună în pericol viața, sănătatea, integritatea fizică, 

precum și de la orice declarații defăimătoare și / sau jignitoare. Aducerea unor injurii și / sau orice fel 

de declarații amenințătoare la adresa arbitrilor va fi sancționată cu o amendă de 500 (cincisute) de 

lei și înlăturarea din Incintă a persoanei, precum și interzicerea  reintrării în sală în aceeași zi și în 

zilele următoare, dacă este cazul. 

8.11. INTRAREA ESTE LIBERĂ, PE BAZA BILETULUI DE ACCES GRATUIT, ÎN LIMITA CAPACITĂȚII 

LICEELOR GAZDĂ, A CELORLALTE LOCAȚII, SAU A CAPACITĂȚII MAXIME DE 360 (TREISUTEȘAIZECI) DE 

LOCURI A INCINTEI ROMSILVA ȘTIINȚA. CU EXCEPȚIA INVITAȚIILOR BILETELE DE ACCES SE 

ELIBEREAZĂ SPECTATORILOR SOSIȚI LA SALĂ, ÎN ORDINEA ÎN CARE ACEȘTIA SE PREZINTĂ LA POARTA 

DE ACCES. ORGANIZATORUL NU PERCEPE, DIRECT SAU PRIN ALTE PERSOANE, NICIUN FEL DE TAXE 

DE INTRARE SAU DE PARTICIPARE DE LA PARTICIPANȚI ȘI NU COMERCIALIZEAZĂ NICIUN FEL DE 

PRODUS SAU SERVICIU ÎNAINTE, ÎN TIMPUL, SAU ULTERIOR EVENIMENTULUI. ORICE ÎNCERCARE A 

UNEI TERȚE PĂRȚI DE A FACE ACEST LUCRU NU ARE LEGĂTURĂ CU ORGANIZATORUL, ESTE STRICT 

INTERZISĂ ȘI TREBUIE RAPORTATĂ DE ÎNDATĂ ORGANIZATORULUI SAU ECHIPELR DE SECURITATE. 

8.12. UNITĂŢILE DE COMERCIALIZARE BĂUTURI/ SUCURI, ETC. DIN CADRUL INCINTEI/ INCINTELOR, 

DACĂ EXISTĂ, NU SUNT DEŢINUTE DE ORGANIZATOR, IAR ORGANIZATORUL NU ARE NICIUN CÂŞTIG, 

DE NICIO NATURĂ, DIN COMERCIALIZAREA PRODUSELOR DE CĂTRE ACESTEA.  

 

Art. 9. Acordul pentru primul ajutor, condiții speciale de participare 

9.1. Participantul își exprimă acordul de a primi tratamentul medical recomandat de personalul 

medical ce asigură în timpul Competiției, în cazul în care personalul medical consideră acest lucru 

necesar. 

9.2. Întrucât este posibil ca în timpul Competiției nivelul de zgomot și sau de intensitate 

emoțională să dăuneze Participanților, Organizatorul declară expres că nu își asumă nicio 

responsabilitate în aceste situații și recomandă Participanților care au cunoștință că participarea la 

astfel de evenimente le dăunează să nu participe, iar celor care nu cunosc să se supună unui control 

medical înainte de participare. În toate cazurile, fiecare Participant are obligația de a anunța cadrele 



 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE AL COMPETIȚIEI „CUPA LICEELOR LA BASCHET CAMPINA”, Ediția 2022 

Copywright – Asociația PRAXIS IURIS [București, CIF 28179527] 

12 

medicale prezente de orice stare de disconfort resimțită și de a respecta întrutotul indicațiile 

acestora.  

9.3. Organizatorul nu recomandă ca la Competiție să participe copii sub 6 ani, femeile gravide, 

persoane cu handicap ce pot fi afectate de astfel de evenimente. Copiilor sub 2 ani le este interzis 

accesul în lipsa căștilor de protecție fonică. 

 

Art. 10. Drepturi de proprietate intelectuală.  

10.1. „CUPA CAMPINA” este o denumire protejată în favoarea FRIESLANDCAMPINA ROMÂNIA S.A. 

[CUI 6632642, J40/15564/2019]. Orice utilizare a mărcii de către o terță persoană este strict 

interzisă, FRIESLANDCAMPINA ROMÂNIA S.A. având drept de despăgubire împotriva acesteia în 

condițiile legii. 

10.2. Toate materialele publicate în orice formă și aduse la cunoștința publicului în orice modalitate, 

direct sau prin intermediul unor terți de către Organizator în legătura cu Evenimentul „CUPA 

CAMPINA” , precum texte, poze, redări audio/video, logo-uri, etc. sunt apărare de legislația în 

vigoare privind protecția drepturilor de autor în favoarea Organizatorului, a FRIESLANDCAMPINA 

ROMÂNIA S.A.  și / sau a partenerilor acestora.  

10.3. Participanții, vizitatorii paginilor de internet, rețelelor de socializare, etc. și / sau alte persoane 

nu le pot copia, distribui, încorpora în alte materiale nici în tot, nici în parte, fără acordul 

Organizatorului, cu excepția acelor informații destinate exclusiv informării publice asupra 

Evenimentului „CUPA CAMPINA”, fără obținerea unor avantaje materiale sau de altă natură.  

 

Art. 11. Înregistrarea imaginilor și sunetelor 

11.1. Participanții majori, sau părinții/reprezentanții Participanților minori își dau acordul pentru 

prelucrarea datelor cu caracte personal a lor sau a copiiilor acestora minori, în calitate de 

Participanți și acordă Organizatorului dreptul exclusiv de reproducere a tuturor sunetelor și 

imaginilor captate în timpul desfășurării Competiției, atât statice, cât şi în mişcare, individuale şi/sau 

de grup, precum și pe toată durata premergătoare sau ulterioară acesteia în cadrul activităților 

conexe Competiției, în orice format (tradițional sau electornic). Fotografiile, filmările, etc. pot fi 

folosite pentru promovarea Competiției şi activităţii Organizatorului, atât în scop comercial, cât și 

nepatrimonial fără ca Participanții majori, sau părinții/reprezentanții legali ai celor minori, să aibă 

vreun drept sau posibilitatea de a ridica vreo pretenție, de orice natură, asupra acestora, a 

Organizatorului, a Sponsorului sau asupra partenerilor Evenimentului. 

11.2. Participanții declară ca înțeleg deplin și acceptă expres că Organizatorul este singura persoană 

îndreptățită să capteze sunete și/sau imagini,  orice alte reprezentări, redări, etc. statice și / sau în 

mișcare ale acestora în timpul Evenimentului „CUPA CAMPINA”, Ediția 2022 având drept de imagine 

exclusiv și transferabil asupra tuturor înregistrărilor, inclusiv asupra acelora realizate de Participanți.  

11.3. Participanții declară ca înțeleg deplin și acceptă expres că Organizatorul va putea să facă 

publice sunete și / sau imagini,  orice alte reprezentări, redări, etc., ocazional și / sau în mod repetat, 

în care participanții apar în timpul Evenimentului atât în scop publicitar, cât și/sau comercial în 

legătură cu promovarea Evenimentului „CUPA CAMPINA”, Ediția 2022 și a activității Asociației 

PRAXIS IURIS și nu are nicio pretenție materială, sau de orice altă natură. Organizatorul dobândește 

inclusiv dreptul de a edita, prelucra, etc. sunetele și / sau imaginile captate, în scopul realizării 

materialelor. 

11.4. Participanții pot utiliza aparate de fotografiat și înregistrat integrate într-un dispozitiv tip 

smartphone/tabletă însă cu respectare regulii de mai sus, respectiv fiindu-le interzis să le folosească 
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în orice scop altul decât personal și/sau de postare pe rețelele de socializare, în conturile personale 

nu profesionale. 

 

Art. 13. Prevederi finale 

13.1. Prezentul Regulament este elaborat în scopul bunei desfășurări a Evenimentului „CUPA 

CAMPINA”, Ediția 2022. Participarea la Eveniment reprezintă cunoașterea și acceptarea deplină, fără 

rezerva și/sau condiționări de către participanți a tuturor prevederilor prezentului Regulament. 

Prezentul regulament este disponibil online pe website-ul / website-urile Organizatorului și / sau pe 

rețeaua / rețelele de socializare ale Organizatorului destinate Evenimentului. 

13.2. Organizatorul are dreptul să aducă adăugiri, modificări sau completări prevederilor 

prezentului Regulament fără o notificare prealabilă, acestea intrând în vigoare la data publicării 

acestora pe website-ul / website-urile Organizatorului și / sau pe rețeaua / rețelele de socializare ale 

Organizatorului destinate Evenimentului. Prezentul Regulament este valabil permanent, pe toata 

durata Evenimentului „CUPA CAMPINA”, Ediția 2022, începând cu data publicării sale pe website-ul / 

website-urile Organizatorului și / sau pe rețeaua / rețelele de socializare ale Organizatorului 

destinate Evenimentului. 

13.3. Organizatorul are dreptul să aducă adăugiri, modificări sau completări prevederilor 

prezentului Regulament fără o notificare prealabilă, acestea intrând în vigoare la data publicării 

acestora pe website-ul / website-urile Organizatorului și / sau pe rețeaua / rețelele de socializare ale 

Organizatorului destinate Evenimentului. Prezentul Regulament este valabil permanent, pe toata 

durata Evenimentului începând cu data publicării sale pe website-ul / website-urile Organizatorului și 

/ sau pe rețeaua / rețelele de socializare ale Organizatorului destinate Evenimentului. 

 

„CUPA LICEELOR LA BASCHET CAMPINA”  este un eveniment „DE DRAGUL JOCULUI”  al Asociației 

PRAXIS IURIS, aceasta semnificând faptul că niciunul dintre membrii asociației nu are niciun fel de 

câștig în urma organizării acestuia, nici direct și nici indirect, nu sunt plătite prime, bonusuri, 

indemnizații, etc., tot efortul membrilor fiind depus voluntar și neremunerat în niciun fel, fără ca 

nicio cheltuială proprie efectuată în interesul evenimentului să nu fie acoperită, iar toate sumele 

obținute prin sponsorizări pentru acest eveniment sunt destinate exclusiv evenimentului în sine și 

acctivităților non-profit derulate de asociatie. 

 

Organizator, 

Asociația PRAXIS IURIS 

București, 10.05.2022 
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Anexa  nr. 1 - REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE AL EVENIMENTULUI „CUPA 

CAMPINA”, Ediția  2022  

 

ACORD DE PARTICIPARE 

 

Subsemnatul/(a) __________________________________ în calitate de părinte / reprezentant 

legal al minorului / (ei) pentru minorul/(a) ________________________________________ din 

cadrul unității de învățământ ________________________________________ declar că 

participarea minorului/(ei) ________________________________________ în cadrul 

Competiției de baschet „CUPA CAMPINA”, Ediția 2022 se face pe răspunderea mea și că nu voi 

solicita niciun fel de daună pentru niciun fel de prejudiciu suferit de acesta ca urmare a 

participării la eveniment. Declar că am citit integral, înțeleg și accept pe deplin, expres și 

necondiționat termenii și condițiile de participare la Competiția de baschet „CUPA CAMPINA”, 

Ediția  2022 așa cum sunt ele cuprinse în  REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE AL 

EVENIMENTULUI  „CUPA CAMPINA”, Ediția 2022 [„Regulamentul”]. Regulamentul mi-a fost adus 

la cunoştinţă de către Organizator înainte de semnarea prezentului acord, am avut timpul 

necesar să îl parcurg în totalitate și l-am înțeles integral înainte de semnarea prezentului acord 

de participare, mai ales prevederile Art. 7. „Protecția datelor cu caracter personal”, Art. 10. 

„Drepturi de proprietate intelectuală” și Art. 11. „Înregistrare imagini și sunete”. 

 

Nume și prenume părinte / reprezentant legal:  

Semnătură: 

Dată: 

 

Viză profesor – confirm că persoana mai sus menționată este părinte / reprezentant legal al 

minorului / (ei) și dețin datele de contact ale acestuia, în caz de urgență. 

 

Nume și prenume profesor: 

Semnătură: 
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Anexa  nr. 2 - REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE AL EVENIMENTULUI „CUPA 

CAMPINA”, Ediția  2022 

 

DECLARAŢIE DE PĂRINTE / REPREZENTANT LEGAL 

PENTRU JUCĂTOR MINOR 

 

Prezenta declarație atestă faptul că minorul se înscrie în mod voluntar ca participant la 

Competiția de baschet „CUPA CAMPINA”, Ediția  2022 și declar pe propria răspundere, confirm 

şi îmi asum în întregime următoarele:  

 

1. Declar că am citit integral, înțeleg și accept pe deplin, expres și necondiționat termenii 

și condițiile de participare la Competiția de baschet „CUPA CAMPINA”, Ediția  2022 așa cum 

sunt ele cuprinse în  REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE AL EVENIMENTULUI  

„CUPA CAMPINA”, Ediția 2022 [„Regulamentul”]. Regulamentul mi-a fost adus la cunoştinţă 

de către Organizator înainte de semnarea prezenta declarație, am avut timpul necesar să îl 

parcurg în totalitate și l-am înțeles integral înainte de semnarea prezentului acord de 

participare, mai ales prevederile Art. 7. „Protecția datelor cu caracter personal”, Art. 10. 

„Drepturi de proprietate intelectuală” și Art. 11. „Înregistrare imagini și sunete”. 

2. Înțeleg și accept pe deplin faptul că participarea minorului la competiție se face pe 

propria mea răspundere, cunoscând deplin capacitate acestuia de a participa la competiție, 

riscurile și responsabilitățile pe care le implică participarea sa la competiție, inclusiv cele de 

trafic rutier, înspre și dinspre incinta unde se va desfășura competiția. 

3. Declar și confirm că minorul este apt din punct de vedere medical și într-o formă 

corespunzătoare pentru a participa la competiție, nu am fost sfătuit să nu participe la 

această competiție de către un medic şi exonerez Organizatorul, precum și oricine are 

legătură cu aceștia (sponsori, parteneri, angajați, autorități, oficiali, voluntari, etc.) de orice 

răspundere în legătura cu orice pretenții aș putea avea, de orice natură, eu sau succesorii 

mei, pentru eventuale accidentări, boala, deces sau orice alte probleme medicale care ar 

putea apărea pe parcursul desfășurării competiției la care participă minorul; 

4. Îmi asum răspunderea în ceea ce privește starea minorului de sănătate pe tot parcursul 

participării la competiție. Confirm că minorul nu va participa la competiție sub influența 

băuturilor alcoolice sau altor substanțe care alterează capacitățile mentale sau fizice sub 

sancțiunea eliminării minorului din competiție și atragerii riscului descalificării echipei din 

care face parte din competiție; 

5. Declar și confirm că minorul va asculta și va respecta indicațiile și instrucțiunile 

Organizatorului și ale personalului care coordonează competiția și că nu va desfășura decât 

acele activități pe care i le permite starea de sănătate fizica și mentală și pentru care are 

încălțămintea și îmbrăcămintea adecvată; 

6. De asemenea, exonerez Organizatorul, precum și oricine are legătură cu acesta 

(sponsori, parteneri, angajați, autorități, oficiali, voluntari, etc.) de orice răspundere în 

legătura cu orice pretenții aș putea avea, de orice natură, eu sau succesorii mei, pentru 
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eventuale furturi, pierderi ale bunurilor care ar putea fi comise la acest eveniment la care 

participă minorul; 

7. Declar în mod expres că sunt de acord ca minorul să primească tratament medical care 

poate fi considerat oportun în caz de vătămare, accident sau boală în timpul competiției și să 

fie transportat la un spital, dacă acest lucru va fi necesar; 

8. Prin prezenta îmi asum toate riscurile de participare a minorului la competiție şi înţeleg 

că rămân răspunzător de actele şi faptele minorului pe care îl reprezint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE AL COMPETIȚIEI „CUPA LICEELOR LA BASCHET CAMPINA”, Ediția 2022 

Copywright – Asociația PRAXIS IURIS [București, CIF 28179527] 

17 

Anexa  nr. 3 - REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE AL EVENIMENTULUI „CUPA 

CAMPINA”, Ediția  2022 

 

DECLARAŢIE DE PARTICIPARE PENTRU JUCĂTOR MAJOR 

 

Prezenta declarație atestă faptul că m-am înscris în mod voluntar ca participant la 

Competiția de baschet „CUPA CAMPINA”, Ediția  2022 și declar pe propria răspundere, confirm 

şi îmi asum în întregime următoarele: 

 

1. Declar că am citit integral, înțeleg și accept pe deplin, expres și necondiționat termenii 

și condițiile de participare la Competiția de baschet „CUPA CAMPINA”, Ediția  2022 așa cum 

sunt ele cuprinse în  REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE AL EVENIMENTULUI  

„CUPA CAMPINA”, Ediția 2022 [„Regulamentul”]. Regulamentul mi-a fost adus la cunoştinţă 

de către Organizator înainte de semnarea prezentei declarații, am avut timpul necesar să îl 

parcurg în totalitate și l-am înțeles integral înainte de semnarea prezentului acord de 

participare, mai ales prevederile Art. 7. „Protecția datelor cu caracter personal”, Art. 10. 

„Drepturi de proprietate intelectuală” și Art. 11. „Înregistrare imagini și sunete”. 

2. Înțeleg și accept pe deplin faptul că participarea la competiție se face pe propria 

răspundere, cunoscând deplin propria capacitate de a participa la competiție, riscurile și 

responsabilitățile pe care le implică participarea mea la competiție, inclusiv cele de trafic 

rutier, înspre și dinspre incinta unde se va desfășura competiția. 

3. Declar și confirm că sunt apt din punct de vedere medical și într-o formă 

corespunzătoare pentru a participa la competiție, astfel încât exonerez Organizatorul, 

precum și oricine are legătură cu aceștia (sponsori, parteneri, angajați, autorități, oficiali, 

voluntari, etc.) de orice răspundere în legătura cu orice pretenții aș putea avea, de orice 

natură, eu sau succesorii mei, pentru eventuale accidentări, boala, deces sau orice alte 

probleme medicale care ar putea apărea pe parcursul desfășurării competiției; 

4. Îmi asum răspunderea în ceea ce privește starea mea de sănătate pe tot parcursul 

participării la competiție. Confirm că nu voi participa la competiție sub influența băuturilor 

alcoolice sau altor substanțe care alterează capacitățile mentale sau fizice sub sancțiunea 

eliminării mele din competiție și atragerii riscului descalificării echipei din care fac parte din 

competiție; 

5. Declar și confirm că voi asculta și voi respecta indicațiile și instrucțiunile 

Organizatorului și ale personalului care coordonează competiția și că nu voi desfășura decât 

acele activități pe care mi le permite starea de sănătate fizica și mentală și pentru care am 

încălțămintea și îmbrăcămintea adecvată; 

6. De asemenea, exonerez Organizatorul, precum și oricine are legătură cu acesta 

(sponsori, parteneri, angajați, autorități, oficiali, voluntari, etc.) de orice răspundere în 

legătura cu orice pretenții aș putea avea, de orice natură, eu sau succesorii mei, pentru 

eventuale furturi, pierderi ale bunurilor proprii care ar putea fi comise la acest eveniment; 
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7. Declar în mod expres că sunt de acord să primesc tratament medical care poate fi 

considerat oportun în caz de vătămare, accident sau boală în timpul competiției și să fiu 

transportat la un spital, dacă acest lucru va fi necesar; 

8. Prin prezenta îmi asum toate riscurile de participare şi înţeleg că rămân răspunzător de 

actele şi faptele pe care le întreprind. 

 

 


