Termeni şi condiţii de participare
FESTIVALUL NAȚIONAL STUDENȚESC “MEDIFUN” 2018
1. Organizator:
● Fes valul Național Studențesc “MediFun”, ediția XVIII, este organizat de LSTGM – Liga Studenților Tîrgu
Mureș (denumită în continuare « Organizator ») cu sediul în Strada Nicolae Grigorescu, numărul 15,
Căminul
II,
540095,
Tîrgu
Mureș,
Mureș,
România,
e-mail:
office@lstgm.ro,
facebook: www.facebook.com/LigaUMF, site: www.lstgm.ro.
● Fes valul se va desfășura conform prezentului document, ce cuprinde termenii și condițiile de
participare, obligatorii pentru toti participanții. Regulamentul oficial în cauză este întocmit și făcut public
conform legislației aplicabile în România.
2. Locul de desfășurare al evenimentului:
● Fes valul este organizat și se desfășoară pe teritoriul României. Toate informațiile necesare vor fi
transmise pe www.medifun.ro și https://www.facebook.com/medifun.ro.
3. Perioada de desfășurare a festivalului:
● Fes valul Studențesc “MediFun” se desfășoara, pe parcursul a 5 zile, în perioada 10 octombrie 2018 –
14 octombrie 2018 inclusiv.
● Vor ﬁ desemnate câștigătoare, primele 3 echipe în urma punctajului acumulat pe toată perioada
Festivalului și în urma clasamentului final.
● În ﬁecare zi, începând cu data de 10 octombrie 2018 pe www.medifun.ro și
https://www.facebook.com/medifun.ro, se va afișa clasamentul zilei anterioare (fără punctaj), iar
rezultatul final va fi anunțat în cadrul Festivității de premiere ce va avea loc în ultima seară a
evenimentului.
4. Dreptul de participare:
● Poate par cipa la acest concurs orice persoană ﬁzică care are vârsta minimă împlinită de 18 ani până la
data de 10 octombrie 2018, indiferent de sex, naționalitate, religie sau stare socială. Prin excepție de la
acestea, nu pot participa la concurs membrii echipei de organizare şi persoanele înscrise ca voluntari la
această ediţie.
5. Modul de înscriere în concurs:
● Organizatorul consideră înscrierea la concurs ca o acceptare implicită a acestui regulament și consideră
orice date cu privire la participant adevărate și corecte.
● Pentru a lua parte la festival, participanții trebuie să fie înscriși într-o echipă.
● Echipele trebuie să aibă minim 35 de persoane. Numărul maxim de participanţi în echipă este 50. (din
numărul total de persoane înscrise într+o echipă, minim jumătate trebuie să fie fete)
● Înscrierea echipei se face prin completarea formularului online de pe site-ul www.medifun.ro.
● Înscrierea este ﬁnală după achitarea taxei pentru întreaga echipă. Brăţările de acces la eveniment vor ﬁ
echivalente cu numarul de participanți inscriși în fiecare echipă.
● Prin înscrierea la concurs, participanții garantează că au vârsta minimă împlinită de 18 ani și că o pot
dovedi ulterior cu acte.
● Un par cipant poate ﬁ descaliﬁcat (prin opțiunea de ștergere a informațiilor publicate de utilizator) în
orice moment dacă Organizatorul constată orice fel de comportament considerat in neconcordanta cu
prezentul document.

● În cazul descoperirii oricăror neconcordante referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera
respectiva participare validă.
6. Taxe
● Taxa de par cipare la fes val pentru membrii echipelor este de 70 RON/membru de echipă. Aceasta
taxă oferă dreptul de a participa la probe alaturi de echipă și la toate evenimentele din cadrul Festivalului.
● Taxa de înscriere se poate achita prin numerar, la sediul LSTGM, str. Nicolae Grigorescu, nr.15 căminul
nr, 2, la parter, în perioada 18-28 septembrie, în intervalul orar 18-20, sau în contul LSTGM : RO18 BTRL
0270 1205 P493 7700
● Taxa de par cipare a persoanelor care nu sunt înscrise în echipe este de 40 RON/zi/persoană sau 100
RON/toată perioada festivalului/persoană. Aceasta conferă accesul la concertele (joi, vineri, sâmbătă
seara) din cadrul festivalului, dar nu și la probe.
7. Perioada de înscriere
● Perioada de înscrieri este 17 Septembrie 2018 - 05 Octombrie 2018
8. Caracterul echipelor:
● Fiecare echipă trebuie să aibă un nume, steag, imn, scenetă de prezentare și tricouri într-o culoare
specifică, diferite de cele ale organizatorilor sau ale altor echipe. Culoarea tricourilor organizatorilor este
MOV.
● Culoarea tricourilor echipei se alege la înscrierea echipei. Culoarea aleasă de o echipă se consideră
rezervată doar în momentul achitării taxei, pe principiul “primul venit, primul servit.
● Organizatorii își rezervă dreptul de a refuza înscrierea echipei dacă:
- în prealabil s-a înscris o echipă cu un nume asemănător sau identic.
- numele echipei aduce ofensă oricărei alte echipe sau entități.
● Fiecare membru al echipei trebuie să poarte tricoul echipei cu numele acesteia inscripționat, pe toată
perioada de desfășurare a evenimentului.
● La toate probele (spor ve, speciale și surpriză) echipele au dreptul să participe exclusiv cu proprii
membrii; În caz exceptional, cu acordul tuturor echipelor, o echipă poate utiliza doar membrii oferiți de
alte echipe, doar cu condiția de a avea cel puțin jumătate din membrii participanți la probă din propria
echipă.
● Organizatorii nu își asumă răspunderea încălcării normelor şi prevederilor legale în vigoare, de către
participanţi pe perioada evenimentului.
● În cazul în care brăţara se deteriorează se va prezenta organizatorilor, pentru înlocuire. Brățările
pierdute se înlocuiesc daor cotra costul înscrierii.
9. Desfășurarea evenimentului
● Evenimentul se desfășoară pe parcursul a 5 zile (10 Octombrie 2018 – 14 Octombrie 2018). Echipele
înscrise vor fi supuse la mai multe tipuri de probe: sportive, speciale și surpriză. Acestea sunt concepute
și transmise doar de organizatorii evenimentului.
● Toate probele au caracter obligatoriu pentru toate echipele. Echipele sunt obligate să participe la toate
probele cu numărul de membrii cerut pentru proba în cauză. Neparticiparea la 3(trei) probe atrage după
sine descalificarea echipei prin retragerea brățărilor de acces. Nici o probă nu va începe până când
organizatorul nu se va asigura că toate echipele angrenate în concurs sunt anunțate de existența și
regulamentul probei în cauză.
● Punctajul ﬁecărei probe se acordă descrescător în funcție de locul ocupat de echipă, de la locul 1
(punctaj maxim) la locul 8 (punctaj minim). Echipele care au participat la probă și se situează pe locurile
descrescătoare de la locul 8, vor primi același punctaj (punctajul minim).

● Probele supriză nu vor ﬁ cunoscute de către par cipanți decât în momentul anunțării lor. Acestea pot fi
anunțate în orice moment în perioada 10 Octombrie 2018 (ora 16:00) și 14 Octombrie 2018 (ora 18:00).
● Probele surpriză pot fi communicate atât direct participanților, cât și telefonic sau prin mesaj (SMS sau
Whatsapp), pe numerele de telefon ale căpitanului și vicecăpitanului echipei. Echipele trebuie să se
asigure că cel puțin unul din aceste numere este poate fi contactat permanent pe toată durata
evenimentului.
● Probe speciale sunt considerate: “Lista neagră”, Imnul echipei și prezentarea echipei.
● Probele spor ve precum și programul acestora vor fi anunțate înainte de începerea evenimentului.
● Toţi par cipanţii dintr-o echipă se vor roti în timpul probelor, astfel încât numărul de participări la probe,
să fie unul egal între toţi membri aceleiași echipe.
● Neprezentarea unei echipe la startul unei probe spor ve, cu o întârziere mai mare decât 5 minute atrage
asupra sa, pierderea meciului, cu excepția cazului în care echipa care este prezentă este de acord cu
mărirea timpului de așteptare. Anunţarea organizatorilor de o posibilă întârziere, cu cel puţin jumătate de
oră înainte de ora stabilită în progam, în cazul în care această întârziere nu va depăși 15 minute – permite
posibilitatea participării în continuare la probă.
● Programul evenimentului va fi prezentat participanților sub formă de structură, pe zile, înainte de
începerea competiţiei și poate suferi modificări; Acestea vor fi communicate participanților și vor intra în
vigoare doar după ce organizatorii s-au asigurat că toate echipele participante au fost informate.
10. Protecția datelor personale - GDPR:
● Organizatorul nu are ca scop strângerea și utilizarea datelor cu caracter personal în cadrul acestui
festival.
● Prin par ciparea la acest concurs, ﬁecare Par cipant își dă acordul, în mod expres și neechivoc, cu privire
la:
✓ Colectarea și prelucrarea de către Organizator a informațiilor privind contul personal de Facebook, a
adresei de e-mail pe care candidații o folosesc pentru a valida înscrierea în concurs precum și a datelor
oferite cu acest scop. Câștigătorii își dau, de asemenea, acordul să furnizeze
date, dar fără a se limita la: nume/ prenume, vârsta, ocupația, nr de telefon, adresa e-mail, orașul din care
provin, etc. și a transmiterii acestora către Organizator în scopul acordării premiilor stabilite prin acest
Regulament;
✓ Stocarea acestor date și prelucrarea lor și în alte scopuri decat cele anterior menționate, respectiv:
reclamă, marketing și publicitate.
● Organizatorul va pastra conﬁdențialitatea cu privire la datele personale ale Câștigatorilor și le va utiliza
numai în scopurile stabilite prin Regulament.
● Par cipanții au dreptul să refuze, în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele pe
care le-au furnizat în legătura cu participarea la eveniment să fie prelucrate în scop de marketing direct
sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop. Participanții au dreptul să se opună prelucrării
datelor cu caracter personal in orice moment, din motive intemeiate si legate
de situatia personala.
● Prin semnarea prezentului document agreați termenii și condițiile desfășurării evenimentului MediFun
și sunteți de acord ca organizatorii evenimentului sau orice terțe persoane afiliate sau împuternicite de
aceștia pot realiza, pe parcursul derulării evenimentului, orice fel de materiale audio/video și orice fel de
imagini, capturi sau materiale fotografice iar drepturile asupra tuturor acestor materiale aparțin
organizatorilor evenimentului. Totodată, prin semnarea prezentului document și agrearea cu termenii și
condițiile desfășurării evenimentului MediFun sunteți de acord ca organizatorii să folosească imaginea
dvs. în cadrul materialelor enumerate anterior sau în cadrul oricăror altor materiale de comunicare, pe o
perioadă nelimitată în timp, inclusiv prin transmiterea, distribuirea, publicarea, multiplicarea în orice
formă și prin orice metode, în spațiul on-line si offline, a tuturor acestor materiale ce înfățișează imaginea

dvs. în contextul desfășurării evenimentului MediFun, inclusiv prin publicarea acestora în presa scrisă,
difuzarea lor în rețelele de mass-media și publicarea în rețeaua Internet, pe site-urile de socializare
Facebook, Twitter, etc.
● Par cipanții au, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (cu modificările și completările
ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziție, dreptul de intervenție
asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum și
dreptul de a se adresa justiției.
11. Litigii:
● Eventualele li gii aparute intre Organizator si par cipan i la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă.
● Organizatorul își rezervă dreptul de a selecta și/sau refuza participanți.
● Organizatorul nu isi va asuma nicio raspundere cu privire la preten ile ter lor sau ale institutiilor asupra
premiilor castigate de catre participanti.
● Organizatorul nu își asumă nicio răspundere cu privire la nefuncționarea rețelelor de telefonie mobilă
sau a rețelelor de Internet.
● Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere in cazul in care ii sunt comunicate informa i false sau
eronate de către participanți.
● Organizatorul nu raspunde pentru eventuale disfunctionalitati in derularea concursului ca urmare a
actiunilor unor unor terti cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau
administratori ai retelelor de telecomunicatii sau altii asemenea.
● Organizatorul nu este raspunzator sub nici o forma pentru conținutul generat și pentru declarațiile și
comportamentul participanților înscriși în acest concurs, ori pentru consecintele care decurg din aceaste
acțiuni.
12. Regulamentul evenimentului:
● Regulamentul evenimentului este disponibil pe site-ul www.medifun.ro și pe pagina de Facebook
Medifun.ro.
● Par ciparea la acest eveniment implica acceptarea irevocabilă și necondiționată a
prevederilor prezentului Regulament și obligativitatea respectării acestora.
● Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament în masura
în care se va impune acest lucru, cu condiția anunțării modificărilor pe site www.medifun.ro și pe pagina
Facebook Medifun. Modificarile/forma modificată a Regulamentului intră în vigoare numai după
publicarea online.
● Regulamentul fes valului este intocmit in conformitate cu legile din România.
● In cazul nerespectării oricărei reguli ale prezentului regulament, organizatorii vor suspenda dreptul de
participare al echipei la orice probă, până în momentul în care echipa se va conforma regulamentului.
13. Contact:
Pentru mai multe informații referitoare la Festival, vă rugăm să vă adresați echipei de organizare:
Liga Studenţilor din Tîrgu Mureş
medifun@lstgm.ro
facebook.com/medifun.ro
+40 365 882 494

