
Reguli de participare și acces la
FESTIVALUL WELLFEST PENTRU UCRAINA

Ediția 1, 21-22 mai 2022

REGULAMENT

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATOR ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL EVENIMENTULUI
1.1 Organizatorul festivalului de wellness WELLFEST denumit în continuare

“Evenimentul” este Asociația Plogging pentru România' (denumită în continuare

“Organizator”), cu sediul social în Popești-Leordeni, str. Triumfului nr. 5, et. 2, ap. 8,

CAMERA 2, având cod de identificare fiscală 37518029, înscrisă la Judecătoria Cornetu,

Registrul special – Secțiunea I cu nr. 24/ 25.04.2017,

1.2 Evenimentul se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament

(„Regulamentul") care este obligatoriu pentru toti participanții. Regulamentul este

întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România, fiind disponibil în

mod gratuit oricărui solicitant pe siteul www.wellfest.ro și definește regulile pe care

fiecare participant la eveniment trebuie să le respecte, precum și drepturile și obligațiile
Organizatorului.

1.3 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricând acest regulament, fără o

înștiințare în prealabil a Participantului, iar orice modificare va fi afișată pe site-ul

www.wellfest.ro.

1.4 Prin prezența la Eveniment se prezumă cunoașterea Regulamentului și acordul

Participantului cu privire la condițiile de desfășurare ale Evenimentului. Participanții se

obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor
prezentului Regulament.

SECȚIUNEA 2. BILETE, ACCES, PARTICIPARE

2.1 Bilete

2.1.1 Intrarea este gratuită pentru vizitatori, dar cine dorește poate cumpăra un bilet

online ca donație, pentru cauza refugiaților, aici:
https://www.tomtix.ro/evenimente/9626-wellfest.

http://www.wellfest.ro.
http://www.wellfest.ro.


2.1.1 Participarea la festival nu este condiționată de cumpărarea unui bilet online.

2.2 Intrarea la festival

Intrarea se face în mod liber, în zona de festival din parcul Noua din Brașov (zona Poiana

Ciucaș).

Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza accesul oricărui participant la atelierele

teoretice și practice, în orice moment, dacă se află într-o stare evidentă de confuzie,

violenţă sau sub influența substanțelor interzise.

2.3 Participarea

Participarea adulților (părinților/ tutorilor) și minorilor însoțiți de către aceștia la

eveniment se face pe răspunderea adulților (părinților/ tutorilor) care îi însoțesc, inclusiv
cu privire la următoarele:

a) persoanele cu boli psihice sau fizice pentru care zonele aglomerate, zgomotele

puternice, efecte speciale sonore, vizuale și audio, reprezintă risc își asumă întreaga

răspundere pentru prejudiciile pe care le-ar putea suferi prin participarea la eveniment.

b) Pentru zonele de joacă, distracție și sport și alte asemenea zone cu risc de accidentare

de pe teritoriul festivalului, participanții adulți (părinți, bunici, alte rude sau tutori) se vor

asigura că minorii pe care îi însoțesc dețin condiția fizică și psihică pentru participare.

Spectacolele pot include și puternice efecte de lumină care ar putea dăuna copiiilor sau

persoanelor epileptice, iar pentru riscurile de vătămare sau de prejudicii materiale

Organizatorul nu își asumă nicio răspundere.

2.4 Persoanele cu dizabilități

Persoanele cu dizabilități beneficiază de acces liber pe teritoriul festivalului - având în

vedere locul desfășurării, pot exista secțiuni deluroase, ceea ce înseamnă că uneori

accesul nu va fi foarte ușor. Participanții minori cu handicap/ majori cu handicap grav sau

accentuat trebuie să fie însoțiți obligatoriu de un adult, în calitatea de însoțitor.

Însoțitorul este pe deplin răspunzător atât în timpul evenimentului cât și anterior/ ulterior

acestuia de orice manifestare a celui pe care îl însoțește, ce ar putea rezulta din

desfășurarea festivalului. Organizatorul este exonerat de orice răspundere.



SECȚIUNEA 3. ESTE INTERZIS:

Accesul în spațiul în care se desfășoară Festivalul cu arme sau orice alte obiecte ce pot fi

considerate periculoase (incluzând arme albe sau alte obiecte care reprezintă pericol

public);

Accesul cu materiale inflamabile;

Comercializarea de produse în zonele de festival fără acordul organizatorilor;

Consumul de substanțe interzise sau comercializarea acestora, conform legii în vigoare;

Consumul de băuturi alcoolice de către minori, conform legii în vigoare;

Accesul în parc cu autovehicule (în afara programului de aprovizionare/ montaj comunicat

de organizatori partenerilor).

SECȚIUNEA 4. VIDEO / FOTO:

Pe durata evenimentului se vor realiza înregistrări audio și video în care pot fi cuprinse

imagini și voci ale artiștilor prezenți la festival, dar și ale Participanților (inclusiv ale

copiilor). Pe perioada festivalului, Organizatorul, partenerii Organizatorului sau presa

acreditată au dreptul de a înregistra și fotografia evenimentul. Participanții la festival

înțeleg că datele cu caracter personal constând în imaginea proprie și voce vor fi colectate

astfel și prelucrate în scopul mediatizării evenimentului (inclusiv pentru publicitatea ce va

fi făcută pentru evenimente viitoare). Organizatorul are dreptul de a folosi aceste

materiale, de a le publica pe diverse canale (ex. Facebook, Instagram, YouTube, site-ul

www.wellfest.ro) și de a le utiliza în campanii publicitare fără a compensa în vreun fel

participantul.

Prelucrarea acestor date nu se va face în niciun alt scop. Organizatorul garantează că a

implementat proceduri tehnice și organizatorice pentru protejarea acestor date și că
prelucrarea se va face în mod legal conform Regulamentului European 679/2016.

Persoanele care apar în filmările realizate nu pot avea nicio pretenție față de organizator

sau alți participanți.

SECȚIUNEA 5. PARTICIPAREA LA ACTIVITĂȚILE DIN CADRUL EVENIMENTULUI

Activitățile din cadrul Evenimentului sunt prezentate pe site-ul www.wellfest.ro la

secțiunea Program, pe pagina evenimentului de Facebook:

https://www.facebook.com/events/3199870603627307/3199870606960640/, precum și în
zona de Info Point.

http://www.wellfest.ro
https://www.facebook.com/events/3199870603627307/3199870606960640/


Activitățile sunt practice și teoretice, unele cu participare deschisă pe toată durata

Evenimentului, altele cu un număr limitat de locuri. Pentru a putea participa la atelierele

cu un număr limitat de locuri, participanții interesați se pot înscrie în prealabil, în timpul

festivalului, la Info Point. Dacă sunt locuri libere la momentul începerii activităților pot
participa direct, fără înscriere.

SECȚIUNEA 6. REGULI DE CONDUITĂ ÎN ZONA FESTIVALULUI

Vă recomandăm să evitați conflictele și să vă respectați reciproc. Evenimentul este un

spațiu de relaxare, special creat pentru a avea o ambianță cât mai plăcută din toate

punctele de vedere.

Toți participanții trebuie să respecte regulile sociale, legile și prevederile enumerate în

acest Regulament.

Participanților nu le este permis să desfășoare orice fel de activități care ar putea să pună

în pericol sau să afecteze în orice mod siguranța sau drepturile celorlalți participanți.

Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru eventualele prejudicii (materiale sau fizice)

cauzate prin nerespectarea Regulamentului și va putea solicita despăgubiri persoanelor

vinovate de încălcarea acestuia.

Participanții sunt obligați ca în incinta festivalului să respecte și să nu distrugă mediul

înconjurător, incluzând construcțiile și spațiile verzi aferente.

Participanții iau la cunoștință că în incinta festivalului este interzisă orice activitate

comercială sau de publicitate fără acordul scris al Organizatorului.

Consumul de droguri este ilegal și strict interzis și va fi pedepsit conform legilor în vigoare.

SECȚIUNEA 7. SECURITATEA

Pe teritoriul festivalului Organizatorul asigură securitatea printr-un partener calificat și

acreditat. În timpul evenimentului participanții sunt obligați să respecte agenții de

securitate, să colaboreze cu aceștia și să le respecte instrucțiunile în caz de urgență.

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.

SECȚIUNEA 8. PRIM AJUTOR

Pe teritoriul festivalului există o zonă de prim ajutor, în cazul în care este necesar.



SECȚIUNEA 9. OBIECTE PIERDUTE

Obiectele pierdute și găsite trebuie aduse la Info Point. Proprietarii le pot recupera după

ce urmează procedura de identificare a obiectului pierdut.

După festival, Organizatorul va păstra obiectele nerecuperate pentru o perioadă de 15 zile

după care le va dona sau le va distruge.

SECȚIUNEA 10. COPII PIERDUȚI

Copiii pierduți și găsiți trebuie aduși la Info Point. Părinții îi pot recupera după ce urmează

procedura de identificare a copilului.

SECȚIUNEA 11. SANCȚIUNI
Organizatorul are dreptul de a interzice accesul unui participant în incinta festivalului

total sau parțial, sau de a invita participantul să părăsească incinta festivalului în cazul

încălcării regulamentului prezent sau a unei legi în vigoare din România.

SECȚIUNEA 12. CAZ MAJOR

În caz de război, revoltă, atac terorist, demonstrații, embargo economic, accident,

incendiu, dezastru natural, cutremur, inundație, scurtcircuit major, epidemii, rezoluții
oficiale sau alte cazuri ce nu pot fi prevăzute sau nu pot fi controlate de Organizator sau de

participant, niciuna dintre părți nu este obligată să respecte obligațiile din prezentul

Regulament.

SECȚIUNEA 13. INFORMAȚII

Organizatorul nu este responsabil pentru bunurile participanților ori pentru eventualele

pagube personale produse.

Evenimentul va avea loc indiferent de condițiile meteorologice, în limite normale pentru

public și artiști. În caz de furtună sau alte evenimente extraordinare (caz fortuit),

Organizatorul poate decide oprirea desfășurării Festivalului și evacuarea perimetrului.

Data desfășurării festivalului poate fi modificată unilateral de Organizator în caz de forță
majoră sau caz fortuit.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica orele si activitățile din Program.

Organizatorul exclude asumarea responsabilității pentru stricăciuni petrecute pe teritoriul

festivalului care nu au fost cauza unei organizări defectuoase sau neglijări.



Organizatorul nu este responsabil pentru acțiuni ce se petrec în afara zonei festivalului.

Organizatorul își rezervă dreptul de a efectua controale în zona de festival pentru a se

putea asigura de respectarea prezentului regulament.

Nu sunt tolerate excepții de la aceste reguli, încălcarea prezentului regulament putând

duce la evacuarea persoanei în cauză din zona de festival și interzicerea accesului în zona

de festival.

Persoanele care încalcă acest regulament, inițiază sau participă la evenimente care

tulbură ordinea, vor fi imediat escortate în afara perimetrului festivalului, accesul lor va fi

interzis la festival, iar organizatorul va anunța instituțiile abilitate ale statului, dacă va fi

necesar.

Vă mulțumim!


