REGULAMENTUL OFICIAL AL
CAMPANIEI ZILELE SIGURANȚEI RUTIERE MICHELIN 2017

1.

ORGANIZAREA CAMPANIEI

Campania “ZILELE SIGURANȚEI RUTIERE MICHELIN” (pe scurt în cele ce urmează
”Campania”) este organizată și desfășurată de Michelin Romania SA, o societate comercială
cu sediul în Șoseaua București Nord, Nr. 10, Global City Business Park, Clădirea O1, etaj 3,
Voluntari , înregistrată la Registrul Comertului cu nr. J23/2379/2013, C.U.I RO13663684, având
codul IBAN RO49CITI0000000724790003 deschis la CITIBANK BUCURESTI, înregistrată cu
notificarea nr. 16303 la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal (pe scurt în cele ce urmează ”Michelin” sau ”Organizatorul”), prin
intermediul agenției de publicitate Publikon Advertising SRL, cu punct de lucru în București,
sectorul 4, Șoseaua Berceni, nr. 96, Monaco Towers, Turn B, Etaj 16, Ap. 16.05, înmatriculată la
Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/20831/2007, având codul unic de înregistrare
RO22693412, având contul bancar RO32INGB0000999904169104 deschis la ING BANK N.V.
AMSTERDAM.
Campania se va derula sub incidența prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toți
participanții.

2.

DURATA ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

Campania se va desfășura la Zalău în data de 16 Septembrie 2017, între orele 09:00 – 18:00, în
conformitate cu prevederile prezentului regulament.
3.

DREPTUL DE PARTICIPARE LA CAMPANIE

La Campania pot participa atât copii cu vârsta minimă de 4 ani, cât și adulți cu vârsta peste 18
ani. Este obligatoriu ca participanții copii să fie însoțiți de unul dintre părinți sau, după caz, de
tutorele legal sau de un însoțitor adult.
Fiecare persoană se poate înscrie în Campanie o singură dată. Organizatorul își rezervă dreptul
de a anula fără a fi necesară o justificare, orice participare care nu este conformă cu dispozițiile
prezentului regulament.

4.

MECANISM, DESFĂȘURARE, REGULILE CAMPANIEI

Campania este un eveniment, care constituie totodată și o lectie de educație rutieră.
Evenimentul a fost dezvoltat astfel încât să fie implementat în orasul Zalău, cu activități pentru
copii și adulți care pun accentul pe reguli ale sigurantei rutiere pe care Michelin le susține.
Participarea este gratuită, scopul principal al Campaniei fiind conștientizarea de către
participanți a importanței respectării unor reguli simple de siguranță rutieră.
La momentul înscrierii la activitățile Campaniei, participanților li se poate cere să completeze o
declarație pe proprie răspundere privind riscurile la care sunt expuși prin participarea la
activitatea selectată.

4.1 Desfășurarea campaniei
În cadrul locației (Zalău) Organizatorul va amenaja un orășel în miniatură cu zone de interes și
activități având ca temă principală siguranța rutieră.
Orășelul Michelin
În cadrul locației “Platoul de Marmură” din Zalău, Organizatorul va amenaja diverse zone de
interes și activități având ca temă principală siguranța rutieră.
Zona de activități va fi împărțită în mai multe sectoare care sunt materializate prin corturi albe,
semnalizate diferit în funcție de destinație având câteva puncte cheie, cum ar fi: zona de
“Kilometrii de siguranță rutieră”, zona de ateliere pentru copii, zona de ateliere pentru tineri și
adulți, zona “Viitorul Mobilității”, zona dezvoltată în parteneriat cu Fundația pentru SMURD,
precum și traseul de biciclete pentru copii.

Activitățile care se vor organiza în cadrul evenimentului constau în:
a) Pentru copii
- Traseu de biciclete – pentru copii între 4 și 11 ani:
În cadrul circuitului de biciclete pot participa numai copii, cu domiciliul stabil în România, cu
vârsta între 4-11 ani împliniți până la data începerii campaniei. Este obligatoriu ca participanții
(copiii) să fie însoțiți de unul dintre părinți sau, după caz, de tutorele legal sau de un însoțitor
adult și este obligatoriu de asemenea ca fiecare participant să poarte cască de protecție. Adultul

va trebui să aibă un act de identitate asupra sa la înscrierea copilului în circuitul de biciclete.
Părintele sau persoana adultă care va însoți copilul și îl va înscrie la circuitul de biciclete, va
completa formularele de înscriere și va semna că este de acord ca minorul să participe la
circuitul de biciclete și că își asumă responsabilitatea participării minorului la acest eveniment.
Prin semnarea listei de participare și a declarației pe proprie răspundere, părinții sau adulții
însoțitori ai copiilor își asuma întreaga răspundere cu privire la prejudiciile de orice fel cauzate
Michelin și/sau terților și/sau copiilor lor (prejudicii materiale, vătămări corporale, deces etc.),
prejudicii rezultate din sau în legătură cu participarea copiilor lor sau copiilor pe care îi
însoțesc la circuitul de biciclete, Michelin, societatea-mamă, afiliații, succesorii în drepturi,
cesionarii, administratorii, salariații, mandatarii și/sau reprezentanții săi fiind exonerați în
totalitate de răspundere în acest sens.
Totodată, prin semnarea listei de participare și a declarației pe proprie răspundere, părinții sau
adulții însoțitori ai copiilor, își exprimă acordul pentru publicarea pozei/pozelor copiilor lor,
efectuate în cadrul circuitului de biciclete, pe pagina de facebook Michelin Romania, pe site-urile
www.michelin.ro, www.zilelesigurantei.ro și ale partenerilor Michelin, fără a fi îndreptățiți la
compensații din partea Michelin în acest sens.
Fiecare persoană se poate înscrie în Campanie o singură dată. Organizatorul își rezervă dreptul
de a anula fără a fi necesară o justificare, orice participare care nu este conformă cu dispozițiile
prezentului regulament.

Regulile traseului de biciclete
Traseul de biciclete este un eveniment pentru micii bicicliști, care constituie o lecție de educație
rutieră. Este un traseu de biciclete/ triciclete, cele 8 curse, adaptate fiecărei vârste, fiind
necronometrate și având un parcurs bine delimitat.
Participarea este gratuită, scopul principal al traseului de biciclete fiind sensibilizarea copiilor și
părinților, privind importanța siguranței rutiere.
Michelin oferă fiecărui participant, la înscriere, un săculeț care va conține o vestă
reflectorizantă, pe care participantul o va purta pe traseu dar și o brățară reflectorizantă, un
breloc reflectorizant și un sticker. Purtarea căștii de protecție intră în responsabilitatea
participantului și este obigatorie. Traseul de biciclete, pe care se desfășoară cursele, are o
lungime de aproximativ 200 de metri.

Înscrierile pentru circuitul de biciclete se pot face în data de: 16 Septembrie 2017, în locația de
eveniment – Platoul de Marmură, în corturile dedicate, între orele 09.00 – 11.00, în funcție de
ora de începere a traseului.
Copiii înscriși vor primi câte o brațară colorată în funcție de vârstă pentru o mai ușoară
identificare la intrarea pe traseu.
După verificarea prealabilă a purtării brățării colorate și a căștii de protecție, pe care fiecare
participant trebuie să și-o fixeze înainte de cursă și care are loc în pre-grila de start, cei mici se
pot lansa pe traseu la semnalul animatorului. Traseele se vor desfașura în intervalul orar 11.00 13.30.
Cursele sunt împărțite pe grupe de vârstă, în număr de 8, primii fiind în mod normal cei mai
mici dintre participanți (în vârstă de 4 ani). Fiecare grupă de vârstă are la dispoziție 10 de
minute:
- pentru 4 ani: între orele 11:00 – 11:10
- pentru 5 ani: între orele 11:20 – 11:30
- pentru 6 ani: între orele 11:40 – 11:50
- pentru 7 ani: între orele 12:00 – 12:10
- pentru 8 ani: între orele 12:20 – 12:30
- pentru 9 ani: între orele 12:40 – 12:50
- pentru 10 ani: între orele 13:00 -13:10
- pentru 11 ani: între orele 13:20 – 13:30
Traseul nu este cronometrat și deci nu există un clasament la finalul probelor – toți participanții
sunt câștigători, deoarece toți primesc vestele reflectorizante și își însușesc reguli de siguranță
rutieră.
Pentru a aduce un mai mare aport educaționat acestui traseu, am pregătit pe durata acestuia 3
puncte de interes:
1. Trecere de pietoni și semafor – în acestă zonă ne dorim ca cei mici să învețe regulile de
acordare prioritate la trecerea de pietoni și să respecte semnificația semnalelor luminoase ale
trecerilor de pietoni semaforizate;
2. Simulare groapă în astfalt – participanții la traseu vor învăța în această zonă cum trebuie să
evite un obstacol pe drum atunci când sunt pe bicicletă;

3. Traseu cu jaloane – în acest punct ne dorim ca micii noștrii bicicliști să ne arate dexteritatea
pe bicicletă ocolind jaloanele amplasate pe această porțiune de traseu.
După fiecare traseu, copiii sunt invitați înapoi la cortul de înscriere, unde vor primi o diplomă de
participare la evenimentul Zilele Siguranței Rutiere și un fruct.
Alte activități dedicate copiilor în cadrul campaniei Zilele Siguranței Rutiere Michelin sunt:
-

Facepainting

-

Animatori dedicați

-

Zonă de joacă cu nisip kinetic

-

Baloane

-

Zona de desen și colorat

b) Pentru toți participanții, inclusiv adulții:
#1 Kilometrii de siguranță rutieră
Vom continua demersul început acum 2 ani de strângere de kilometri de siguranță rutieră.
Astfel, într-o zonă dedicată vor exista 5 biciclete statice, care printr-un sistem de senzori vor
înregistra numărul de kilometrii parcurși pe durata evenimentului, între orele 09:00 și 18:00.
Fiecare participant care se va urca pe scenă și va pedala va primi o brățara cu lumină de
siguranță.
#2 Zona educativă în parteneriat cu Fundația pentru SMURD și Caravana SMURD “Fii
pregătit”
Caravana SMURD “Fii pregătit” este un centru de formare mobil în care se vor organiza, pentru
cei prezenti la eveniment, cursuri de instruire în acordarea de prim ajutor în situații de urgență.
Această activitate se va adresa tuturor participanților, tineri și adulți, deoarece o persoană
informată este pregătită să facă față oricărei situații de urgență.
Demontrațiile oferite de Caravana SMURD vor avea o parte teoretică, prin urmărirea de filme
realizate de Departamentul de Situații de Urgență și Inspectoratul General pentru Situații de
Urgență dar și o parte practică interactivă, în care vor fi prezentate măsurile de prim ajutor de
către un paramedic SMURD, precum și demonstrații de stingere a incendiilor.
#3 Simulator Auto
Acest tip de simulator este perfect pentru a induce forțele longitudinale și laterale și va crea un
joc foarte real pentru participanți.

Simulatorul Auto are 3 ecrane de înaltă definiție dispuse chiar în fața participantului pentru a
permite o vedere de aproape 180 ° și va oferi posibilitatea de verificare a părții laterale a
mașinii, astfel jucătorul se va putea asigura în trafic. Prin adăugarea de obiecte în mișcare în
viziunea periferică va oferi senzația viteză.
#4 Simulator Virtual Coster
Acest simulator va oferi o experiență inedită și plină de adrenalină asemenea unui roller coaster
real. Ochelarilor VR vor aduce un plus experienței prin vederea 360°. Imaginea ce se va derula în
ochelari se va sincroniza perfect cu mișcarea scaunului oferind participanților senzația unui
traseu cât mai real.
#5 Ochelarii de betie
Participanții vor trebui să poarte o pereche de ochelari ce modifică imaginile, astfel încât
rezultatul va fi asemănător vederii celor aflați în stare de ebrietate. În acest timp, vor trebuie să
execute diverse activități de coordonare, precum și jocuri distractive.
#6 Pedalezi si te hidratezi
În cadrul acestei activități, participanții vor avea la dispoziție o bicicletă modificată, care
în urma pedalării va acționa un blender în care vor fi preparate sucuri naturale – din fructe și
legume.
#7 Viitorul Mobilității
În cadrul zonei denumită “Viitorul Mobilității” se va dori ca publicul prezent la eveniment să
intre în contact și să experimenteze variante alternative de deplasare, prietenoase cu mediul.
Participanții vor putea afla informații în legătură cu sistemul de funcționare al motoarelor
electrice, detalii tehnice dar și beneficiile acestor soluții electrice alternative de deplasare.
De asemenea, vor fi organizate și sesiuni de demo, în care cei interesați vor putea testa pe o
perioadă scurtă de timp, câteva din vehiculele electrice prezente la eveniment.
#8 Concursuri instant
În cadrul zonelor descrise mai sus se vor organiza diverse concursuri instant în urma cărora
câștigătorii vor primi premii simbolice. Aceste concursuri vor fi anunțate și moderate de MC-ul
prezent la eveniment, astfel încât doritorii să poată participa. Concursurile nu vor avea ore sau
locații prestabilite, ele organizându-se adhoc.

5.

PREMIILE ACORDATE ȘI VALOAREA ACESTORA

În cadrul acestei Campanii se vor acorda următoarele premii:

Premiu

Valoare
unitară
(RON
fără
TVA)

Număr
Premii

Valoare
Sistem de
totală
Oferire a
(RON
premiului
fără
TVA)

Impozit
aferent

0

Set vizibilitate
49
copii (brățară
reflectorizantă,
breloc ursuleț
reflectorizant, vestă
reflectorizantă,
săculeț)

400

19600

Brățară cu lumină
de siguranță

10

400

4000

Set călătorie
(pernă, mască de
ochi și dopuri de
urechi)

60

15

900

Termos istorie

44

15

660

Rucsac Michelin

38

15

570

Participare
traseu
biciclete

Participare
pedalare

Concurs
instant

Concurs
instant
Concurs
instant

0

0

0
0

Valoarea totală a premiilor acordate în cadrul acestei Campanii este 25 430 lei.

6.

TAXE ȘI IMPOZITE

Organizatorul se obligă să calculeze și să vireze impozitul datorat pentru veniturile obținute de
către câștigători în conformitate cu legea 571/2003 privind Codul Fiscal. Orice alte obligații de
natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a
câștigătorului.

7.

LITIGII

În cazul ivirii unor dispute între Organizator și participanții la Campanie, acestea vor fi
soluționate pe cale amiabilă. În cazul în care soluționarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă,
litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din București.

8.

REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul oficial al campaniei ”ZILELE SIGURANȚEI RUTIERE MICHELIN 2017” este
disponibil în mod gratuit la adresa web www.zilelesigurantei.ro.
Regulamentul oficial este întocmit și este făcut public conform legislației aplicabile din România
prin publicarea pe website-ul www.zilelesigurantei.ro fiind disponibil în mod gratuit oricărui
participant care solicită la locația înscrierii sau trimițând o scrisoare la sediul Michelin Romania
SA din Șoseaua București Nord, Nr. 10, Global City Business Park, Clădirea O1, etaj 3, Voluntari.
Prin participarea la această Campanie, participanții sunt de acord să respecte și să se
conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului regulament oficial.

9.

PRELUCRAREA ȘI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin înscrierea în Campania ”ZILELE SIGURANȚEI RUTIERE MICHELIN 2017”, participanții
sunt de acord să se conformeze și să respecte prevederile obligatorii ale prezentului
Regulament. Prin participarea la campania ”ZILELE SIGURANȚEI RUTIERE MICHELIN 2017”,
reprezentanții copiilor participanți (părinte sau, după caz, tutorele legal sau un însoțitor adult)
își exprimă acordul ca datele lor personale (nume, prenume, nr. telefon mobil) și datele

personale ale copiilor (nume, prenume, vârstă) să fie prelucrate de compania Michelin Romania
SA (înregistrată cu notificarea nr. 16303 la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal), pe parcursul Campaniei, în scopul:
-

Organizării campaniei și anume: desfășurarea activităților, înmânarea premiilor;

-

Îndeplinirii obligațiilor fiscale ale Organizatorului în cadrul prezentei Campanii.

Ulterior desfășurării Campaniei, datele cu caracter personal colectate în cadrul acesteia nu vor fi
folosite de către Michelin în scopuri de marketing.
După acordarea premiilor, datele colectate vor fi arhivate și păstrate timp de 6 luni, ulterior
acestea fiind distruse.
Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți cu excepția companiei
colaboratoare menționată la Sectiunea 1 a prezentului Regulament, cu respectarea dreptului
participanților câștigători.
Reprezentanților copiiilor participanți, cât și copiiilor participanți le sunt garantate drepturile în
conformitate cu Legea 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor
cu caracter personal și libera circulație a acestor date, lege care oferă persoanelor vizate dreptul
la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor și dreptul de
opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.
La cererea scrisă a reprezentanților copiiilor participanți, datată și semnată, expediată pe adresa
Organizatorului, Michelin Romania SA cu sediul în Șoseaua București Nord, Nr. 10, Global City
Business Park, Clădirea O1, etaj 3, Voluntari, județul Ilfov se obligă:
-

Să îi confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date cu caracter personal, în mod
gratuit pentru o solicitare pe an;

-

Să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau transforme în date anonime, în mod
gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispozitiilor Legii nr. 677/2001.

10.

ÎNCETAREA CAMPANIEI ÎNAINTE DE TERMEN

Organizatorul își rezervă dreptul de a înceta prezenta Campanie sau de a o organiza la o altă
dată sau locație decât cele stabilite prin prezentul regulament, în cazul producerii unui
eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din
motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie sau de a o organiza la data

sau în locațiile stabilite prin prezentul regulament. Organizatorul va face publică încetarea sau
modificarea prezentului regulament prin intermediul website - www.zilelesigurantei.ro și pe
pagina de facebook a evenimentului Michelin Romania.

11.

CLAUZE DIVERSE

Toate persoanele înscrise în Campanie sunt de acord cu prevederile prezentului regulament și
sunt de acord cu posibilitatea ca numele câștigătorilor, orașul de proveniență să fie făcute
publice, fără a angrena alte obligații sau plăti din partea Michelin Romania SA, exclusiv în baza
prevederilor prezentului regulament.

Michelin Romania SA

