REGULAMENT
CEA MAI MARE ADUNARE DE OAMENI
ÎMBRĂCAŢI ÎN SPIRIDUŞII
LUI MOŞ CRĂCIUN
1. Organizatorul Campaniei
Organizatorul campaniei „CEA MAI MARE ADUNARE DE OAMENI ÎMBRĂCAȚI ÎN
SPIRIDUȘII LUI MOȘ CRĂCIUN” este SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL,
Municipiul Iaşi, strada Palas nr. 7A, clădirea A1, etajul 2, biroul A.b-8, Judeţul Iaşi,
înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J 22-2758-2006, cod de inregistrare RO 19181463,
cont bancar RO73 BACX 0000 0000 2033 8254, deschis la Unicredit Tiriac Bank Sucursala
Iasi, reprezentata de Dl. Emilian Gabriel Grosu, în calitate de Administrator, denumita in
continuare Organizator, prin imputernicit Dl. Ovidiu Galan.
Prezentul document reprezinta un ghid al consideraţiilor şi angajamentelor specifice
pentru cei implicati în încercarea de doborâre a recordului mondial „Cea mai mare adunare
de oameni îmbrăcaţi în spiriduşii lui Moş Crăciun” ce va avea loc pe 8 decembrie 2013, în
intervalul orar 16.00-19.00, la Palas Mall Iasi, str. Palas nr. 7A, Jud. Iasi („Evenimentul”). La
Eveniment sunt invitaţi să participe clienții Palas Mall („Participantii”).
Este interzisă participarea minorilor sub 11 ani. Minorii peste 11 ani pot participa doar
însoțiți de părintele sau tutorele legal.
Participantul va citi și se va asigura că a înțeles și și-a însușit prezentul regulament, înainte
de această încercare. Prin participarea la Eveniment, Participanţii acceptă prevederile
prezentului Regulament. În acest sens, Participantul va semna Formularul de Inscriere la
Eveniment. La cererea Participantilor, Organizatorul va pune la dispoziție o copie a
prezentului regulament.
DEFINITIA RECORDULUI
Acest record este pentru cel mai mare număr de oameni îmbrăcaţi în spiriduşii lui Moş
Crăciun adunaţi într-un singur loc.
COSTUMELE




Costumele sunt disponibile pe 8 decembrie 2013, începând cu orele 15.00, la
Centrele Info, în limita stocului disponibil.
Fiecare Participant va achita o garanție în cuantum de 150 lei la Centrele Info, in
vederea utilizării costumului de spiriduș.
Garanția va fi returnată Participantului la restituirea costumului în bună stare și








complet, pana duminică, 8 decembrie, ora 22.00. Palas Mall își rezervă dreptul de a
nu returna garanția daca consideră că costumul este deteriorat sau acesta este
incomplet (lipsește unul din itemi: căciulă, pantaloni sau bluză).
Pentru fiecare item lipsă participanții vor achita contravaloarea produsului, după
cum urmează: pentru căciulă – 50 lei, pentru pantaloni – 50 lei, pentru bluză – 50
lei.
Fiecare Participant va purta un costum complet de spiriduş, inclusiv urechi ascuţite
şi o pălărie ascuţită.
Toţi Participanţii trebuie să poarte costumul pe întreaga durată a încercării.
Costumele nu pot fi împrumutate de la o persoană la alta, sau purtate de mai mult
de o persoană în scopul strângerii numărului total de participanţi.
Participantii vor ramane in perimetru pana la incheierea incercarii de doborare a
recordului, astfel cum aceasta va fi semnalizata în mod oficial.

ACCESUL IN PERIMETRUL DE DOBORARE A RECORDULUI






Accesul Participantilor in perimetru se va face incepand cu ora 17.00 pe una dintre
cele 4 porti de acces (considerate intrari si iesiri) clar marcate şi controlate;
Perimetrul de doborare a recordului, este spațiul special delimitat de la nivelul 0
Palas Mall (zona Atrium);
Toți Participanții care intră în perimetru vor fi numărați de către unul dintre cei 2
voluntari aflați la intrări. La intrari se va afla si câte un agent de pază. Participanţii
trebuie să se adreseze acestuia dacă vor să părăsească perimetrul înainte de
finalizarea încercării de doborâre a recordului.
Participanţii la Eveniment vor păstra o atmosferă de ordine şi disciplină pe intreaga
durată de desfaşurare a Evenimentului.

CE TREBUIE SA FACA PARTICPANTII






Pentru inceperea incercării de doborare a recordului va fi utilizat un semnal sonor
puternic de start şi finiş. Doi cronometrori (arbitri) cu experienţă vor cronometra
incercarea cu cronometre având o acurateţe de 0,01 secunde.
Toţi Participanţii trebuie să fie pe poziţii simultan şi să rămână astfel timp de minim
cinci minute. Cronometrul va fi afisat pe ecranele din Palas Mall.
După aceste 5 minute vor urmari indicatiile reprezentantului GUINNESS WORLD
RECORDS. Acesta va decide daca este nevoie sa se repete incercarea.
Dacă unul intre Participanți întâmpină probleme de sănătate și dorește părăsirea
perimetrului se va adresa voluntarilor de la cea mai apropiata poartă de acces.

MASURI DE SIGURANTA


Cele enunţate mai sus sunt recomandări de siguranţă şi nu pot fi interpretate a oferi
vreo măsură de asigurare că recordul este lipsit de riscuri. Palas Mall prin SC IULIUS
MANAGEMENT CENTER SRL nu va va fi responsabilă cu siguranţa participanţilor
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sau a celor care asistă la vreo încercare de stabilire a unui record.
Răspunderea revine in exclusivitate Participantilor la încercarea de doborare a
recordului, care trebuie sa se asigure ca si-au luat toate măsurile de siguranţă
necesare, că respectă întru totul indicaţiile primite şi condiţiile de desfăşurare a
Evenimentului la care participă de buna voie şi că întregul echipament folosit este
adecvat şi complet verificat înainte de a avea loc încercarea de stabilire a recordului,
în conformitate cu legislaţia de sănătate şi securitate.
Participanţii au obligatia de a-şi însuşi şi de a aduce la îndeplinire indicaţiile primite
de la reprezentanţii Palas Mall cu privire la respectarea cu strictețe a căilor de acces și
a regulilor de organizare în cadrul Evenimentului.
Palas Mall prin SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL nu va fi răspunzătoare
faţă de Participanţii la Eveniment pentru nici o pierdere, daună sau vătămare suferită
de aceştia sau proprietatea acestora cu ocazia Evenimentului.
Este interzis fumatul în incinta Palas Mall.
Este interzisă prezenţa la Eveniment cu obiecte contondente, produse toxice sau
inflamabile sau alte asemenea.
Este interzisă participarea la Eveniment în stare de ebrietate sau sub influenţa
produselor stupefiante interzise prin lege. Palas Mall prin Iulius Management Center
SRL 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.
Sunt interzise manifestarile violente şi lipsite de respect la adresa celorlalţi
Participanti sau la adresa organizatorilor. Palas Mall prin Iulius Management Center
SRL îşi rezervă dreptul de a interzice continuarea participării unei persoane cu o
astfel de conduită.
Participanţii vor respecta deciziile organizatorilor referitoare la locurile în care este
permis fumatul şi nu vor utiliza pe parcursul Evenimentului brichete, chibrituri acolo
unde exista pericol de incendiu.
Este interzis Participanţilor să blocheze căile de acces sau de evacuare.
La apariţia unui pericol iminent Participanţii sunt obligaţi să părasească zona
respectivă în baza recomandărilor organizatorilor.
Participanţii vor informa de indată voluntarii, paza sau organizatorii dacă observă
orice situaţie care poate constitui un pericol în zona de desfasurare a Evenimentului.
Organizatorii pot interzice accesul şi vor evacua Participanţii din zona
Evenimentului atunci cănd constată că sunt încalcate regulile de securitate.
Toţi Participanţii trebuie să aibă grijă de securitatea şi sănatatea proprie, precum si să
evite punerea in pericol a altor persoane.
In caz de urgentă şi/sau evacuare, precum şi în tot timpul Evenimentului
Participanţii vor urmari indicatiile Organizatorilor, care îi coordonează în această
acţiune.

FILMAREA, FOROGRAFIEREA ŞI DECLARAŢII DE PRESĂ
 Prin participarea la Eveniment, Participanţii acceptă şi sunt de acord să fie filmaţi şi
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fotografiaţi, precum şi ca imaginea lor să fie utilizată în scopuri comerciale de către
Palas Mall sau Iulius Management Center. Pentru Participanţii minori, acest acord va
fi dat de către părintele sau tutorele legal al acestora, prin semnarea Acordului de
participare la evenimentul „Si eu am batut Recordul Mondial”.
 Participanţii la Eveniment se obligă să se abţină de la orice declaraţii de presă sau
orice alte declaraţii publice sau de la critici ori comentarii cu privire la Palas Mall,
Iulius Management Center şi/sau Eveniment.
PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE
 Prin participarea la acest Eveniment, Participanţii sunt de acord cu prezentul
Regulament şi ca datele lor de identificare (nume, prenume, adresa din actul de
identitate,orașul și cartierul, data și anul nașterii, ocupatie, email şi nr de telefon) să
fie prelucrate şi să intre în baza de date a Organizatorului, acestea putând fi folosite,
în mod gratuit, pentru activităţi publicitare (TV, audio, presă, materiale
promoţionale, outdoor), în scopuri de informare prin diverse mijloace de comunicare
(poştă, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare) cu privire la promoţiile S.C.
Iulius Management Center S.R.L. sau în alte campanii promoţionale organizate de
S.C. Iulius Management Center S.R.L.
 Tuturor participanţilor la campanie le sunt garantate drepturile în conformitate cu
Legea nr.677/2001. Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face de către S.C.
Iulius Management Center S.R.L. în conformitate cu dispoziţiile Legii 677/2001,
notificarea prelucrării acestor date fiind înregistrată în registrul de evidenţă a
prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr.6568 la Autoritatea Naţională de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
 Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea din baza de date, scriind pe,
adresa Palas Mall, Str. Palas, nr 7A. , în atenţia Departamentului Marketing.
La cererea participanţilor adresată în scris, Organizatorul se obligă în funcţie de
solicitare:
a) să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu datele sale personale, în mod
gratuit, pentru o solicitare pe an;
b) să rectifice, actualizeze, blocheze, şteargă sau să transforme în date anonime, în
mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă cu dispoziţiile Legii
nr.677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal şi liberă circulaţie a acestor date.
c) să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.
S.C. IULIUS MANAGEMENT CENTER S.R.L.
Emilian Gabriel Grosu, Administrator
Prin imputernicit
S.S. Ovidiu Galan
L.S.
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