
REGULAMENT GENERAL

 Înscrierea online (simplă – fără Pachet Early Bird) este obligatorie și se poate face pe 
website-ul evenimentului, prin completarea formularului.

 Plata taxei de înscriere se face după caz, fie prin vitament bancar – beneficiind de reducerile
aferente acesteia, fie la fața locului, în momentul validării înscrierii.

 Folosirea echipamentului adecvat  (cască + echipament de protecție) este obligatorie pe 
toată durata competițiilor.

 Concurenții cu vârsta sub 18 ani sunt obligați să prezinte la biroul de încrieri acordul unuia 
dintre părinți, cu privire la participarea la concurs. Acordul va putea fi downloadat de pe 
website-ul nostru.

 Accesul în locațiile probelor (trasee, skatepark, teren) se face doar după înregistrarea în 
prealabil la biroul de înscrieri (achitare taxă, semnare formular, ridicarea brățării și a altor 
materiale pentru concurenți), și doar în intervalele orare destinate antrenamentelor, 
respectiv concursului.

 Concurenții sunt obligați să poarte brățara pe durata întregului festival.
 Toți participanții se obligă să nu distrugă sau afecteze niciuna din proprietățile festivalului și

să păstreze curățenia în toate locațiile de desfășurare a evenimentului.
 Participanții sunt obligați să respecte actualul regulament, cât și indicațiile echipei tehnice 

sau ale organizatorilor.
 Nerespectarea oricărei dintre prevederile menționate mai sus, poate duce la 

sancționarea/descalificarea concurentului.
 Pentru orice consecință rezultată în urma încălcării regulamentului, concurentul își asumă 

întreaga responsabilitate.
 Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica eventualele prevederi ale regulamentului, 

acestea urmând a fi anunțate în prealabil.
 Organizatorii nu vor fi învinuiți pentru nicio consecință negativă sau accident rezultat în 

urma participării la eveniment, iar concurenții își asumă întreaga răspundere pentru 
nerespectarea regulamentului în vigoare.

 Prin trimiterea formularului de înscriere online și confirmarea înscrierii la fața locului, 
participantul declară că a citit, a înțeles și este de acord cu prezentul regulament, iar în 
cazul unor evenimente nefericite, organizatorii sunt exonerați de răspundere.


