REGULAMENTUL CONCURSULUI
“Cupa SeriousFun” Ediția a III-a Sibiu

1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI
1.1. Organizatorul Concursului “Cupa SeriousFun” la înot denumit în continuare “Cupa SeriousFun” este
I.I. PETRESCU ANDREEA IOANA cu sediul pe str. Lupeni nr. 5, Sibiu cu C.I.F. 34018380 și nr. de înregistrare la
Registrul Comerțului J32/68/2015, legal reprezentată prin Petrescu Andreea în calitate de Administrator.
2. DURATA CONCURSULUI, ARIA DE DESFĂȘURARE
2.1. Concursul ”Cupa SeriousFun” se desfășoară la bazinul Olimpia din Sibiu, în data de 19 Mai 2017, între orele
8.30 – 16.00.
3. PARTICIPANȚI
3.1. La Concursul “Cupa SeriousFun” participă atât elevii claselor C.P – IV, care
nu practică înot de performanță sau sarituri in apa de performanta. Legitimarea la un club sportiv afiliat
Federației Române de Natație se poate face doar de la 10 ani, deci nu conteaza daca sunt sau nu sunt legitimati.
Pe toata perioada concursului vor fi prezenti antrenori de la cluburile de inot din Sibiu ce vor identifica spotivii de
performanta.
3.2. La „Cupa SeriousFun” se înscrie întreaga clasă, cadrul didactic alege o echipă formată din două fete și doi
băieți; aceștia participă la concursul de înot, iar restul colegilor,minim 80 % din clasa, îi susțin din tribună
împreună cu cadrul didactic. Participanții de pe locul I câștigă premiul pentru toată clasa!
3.3. Sportivii de performanta se pot inscriere doar pentru demonstratia de la inceputul concursului la fiecare
categorie.
3.4. Participarea la „Cupa SeriousFun” nu este condiționată de achiziția unui produs sau a unei taxe de înscriere.
4. MOD DE ORGANIZARE
4.1. Înscrierile
Înscrierea clasei de elevi la „Cupa SeriousFun” se face de către cadrul didactic, respectând condițiile de la
punctul 3 din prezentul regulament. Înscrierile se incheie cu 3 zile inainte de inceperea concursului sau in
momentul in care se ajunge la numărul maxim de clase acceptate (16 pe fiecare categorie).
Înscrierea se face la adresa https://docs.google.com/forms/d/1dgyft6Jxx4mg69xcMmtkG6DA4MIlm5SUpU2p99M1xM/edit . Documentele de mai jos se trimit pe mail la adresa andreea@seriousfun.com.ro :
 tabelul nominal cu elevii clasei împreună cu numele și datele de contact ale cadrului didactic;
pentru concurenți și rezerve:
 adeverință medicale (sunt apți pentru efort fizic și nu au nici o boală de piele)
 acordul părinților.
4.2. Proba de înot: ștafetă combinata ( 2 fate + 2 baietii) , 100 m liber ( 25 m fiecare concurent)
4.3 Fiecare clasă își alege de comun acord cu cadrul didactic două fete și doi băieți (care să nu practice înotul sau
sariturile in bazin de performanță) care participă la proba crawl în bazin. Este un concurs de ștafetă, prima pleacă

fata, iar după ce face o lungime de bazin (25m) și atinge marginea din capătul bazinului pornește băiatul, a treia
lungime de bazin a doua fata si ultima lungime de bazin al doilea baiat.
4.4. Program
● 8.30 – 10.00 clasele a III-a;
● 10.00 – 11.30 clasele a IV-a;
● 11.30 – 13.00 clasele pregătitoare;
● 13.00 – 14.30 clasele I;
● 14.30 – 16.00 clasele a II-a
5. „Cupa SeriousFun” include:
5.1. 5 categorii: clasa pregătitoare, clasa I, clasa a II-a, clasa a III-a și clasa a IV-a.
5.2. Maxim 16 clase in fiecare categorie.
5.3. Clasele pregătitoare și clasele I au voie să folosească echipament ajutător (pus la dispoziție de echipa
SeriousFun).
5.4. Startul pentru clasele pregătitoare și clasele I se face din apă, iar pentru clasele a II-a, a III-a și a IV-a startul
se face din săritura de pe block start, cei care doresc pot pleca și din apă.
6. Punctaj
6.1. Proba de înot crawl ștafetă mixt va fi desfășurată pe etape: calificări și finală. Sunt 3 grupe din fiecare
categorie, iar primii 2 clasați din fiecare grupă se califică în finală.Daca sunt max. 12 clase inscrise la o categorie,
se vor face 2 grupe, iar primii 3 clasați vor merge în finală.
6.2. Câștigătoarea primului loc va fi echipa care atinge prima termina cei 100 de m ( 4x 25 m).
7. Descalificări:
7.1. Este descalificată echipa care pornește înaintea semnalului de start.
7.2. Este descalificată echipa care pleacă înainte de predarea ștafetei (atingerea marginii din capătul bazinului).
7.3. Este descalificată echipa dacă nu are colegii (min 80 %) și cadrul didactic (sau un adut insotitor delegat de
catre cadrul didactic) în tribuna bazinului.
7.4. Prin participarea la „Cupa SeriousFun”, participanții își dau acordul pentru utilizarea datelor și respectiv a
imaginii în scopuri publicitare SeriousFun.
7. PREMIILE
Premiile „Cupei SeriousFun” se vor aloca participanților clasați pe locurile 1, 2 și 3 în funcție de ordinea
ajungerii la finish.
Locul I de la fiecare categorie castiga* o zi cu clasa la:
 Cercetasi la munte - C.P.
 Cabana Supporter - Valea Avrigului - Cls. I-a
 Tura cu bicicleta - Cls. a II-a
 Funpark Arena Platos - Cls. a III-a
 Echitatie - pensiunea Ghiocelul - Cls. a IV-a
* pentru validarea premiului min. 80% din clasa trebuie sa fie prezenta in tribuna.
Premiile pentru locurile 2 și 3 sunt oferite din partea sponsorilor.
8. Condiții
8.1 Premiile „Cupei SeriousFun” sunt netransmisibile.

8.2 Organizatorul „Cupei SeriousFun” nu este răspunzător în cazul în care din motive obiective de voința acestuia
câștigătorii nu își vor putea revendica premiile la data fixată.
9. REGULI DE ORDINE INTERIOARĂ
1. Toți participanții sunt obligați să dețină și să utilizeze un echipament adecvat (costum de baie, slip, cască,
ochelari, șlapi, halat/prosop);
2. Accesul în apă se face doar în timpul probelor de concurs, doar de către participanții înscriși la concurs.
3. Înainte de intrarea în bazin, fiecare concurent e obligat să facă duș;
4.În incinta bazinului (marginea bazinului, vestiare, etc.) nu se aleargă și este obligatorie purtarea șlapilor;
5. Intrarea copiilor în incinta bazinului se face doar însoțiți de cadrul didactic, cu maxim 15 minute înainte
de începerea probei pentru categoria la care sunt înscriși;
6. Părăsirea incintei bazinului de către elevi, se face după festivitatea de premiere a categoriei din care fac
parte, însoțiți de cadrul didactic;
7. Părăsirea incintei bazinului în timpul și după concurs din diferite motive se va face cu înștiințarea și
acordul cadrului didactic;
8. Se va evita consumarea diferitelor alimente în incinta bazinului și în tribune (guma, bomboane,
sandwichuri, biscuiți etc.);
10 . ALTERNATIVE ALE PREMIILOR
Câștigătorii nu pot opta pentru primirea contravalorii premiilor în bani sau alte bunuri și nici nu pot solicita
modificări ale caracteristicilor premiului oferit de către organizator.
11. CONTESTAȚI
11.1. Se pot depune pe perioada concursului și in maxim 10 minute după terminarea finalei(înainte de începerea
festivității de premiere).
12. ALTE REGLEMENTĂRI
12.1. În cazul de tentative sau fraudă a concursului, abuz sau orice alte acte îndreptate împotriva și la adresa
organizatorului, acesta își rezervă dreptul de a lua toate măsurile necesare pentru remedierea situației și inclusive
la descalificarea participanților la Cupa SeriousFun.
12.2. Organizatorul va lua toate măsurile necesare pentru desfășurarea Cupei SeriousFun în condiții normale
conform celor prezentate, însă nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele nemulțumiri, contestații ale
participanților.
12.3. Organizatorul nu își asumă niciun fel de răspundere în cazul în care câștigătorii desemnați nu beneficiază de
premiul oferit din motive care nu țin de organizator.
12.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament pe parcursul desfășurării concursului,
cu mențiunea că eventualele modificări vor fi aduse la cunoștință participanților.
12.5. Organizatorul își asumă răspunderea doar pentru participanții înscriși la probe (cei 4 concurenți) în cazul în
care aceștia au respectat regulile menționate în regulament.

