Acord pentru participarea copilului la activitățile desfășurate de SC Marsupy
Gaming Club SRL
Subsemnatul (a) ……………………………………………………………………………………… ,. Născut (a) la data de ziua
……………. Luna …………. Anul ………., In calitate de ………………… (părinte/tutore, legal al minorului)
…………………………………………………………. Îmi exprim acordul pentru participarea minorului la MGC CSGO
Wingman Cup - Ediția 2,organizat de Marsupy Gaming Club

REGULAMENT
Organizatorul
Organizatorul evenimentelor este Marsupy Gaming Club, persoană juridică cu sediul în România,
Bucuresti, Str. Bulgarus nr. 65, număr de înregistrare în Registrul Comerțului Cluj, CUI: 40246846,
denumit în continuare ”Organizatorul. Evenimentul va avea loc in locatia noastra din Bulevardul Unirii
nr. 14, Bloc 6, Sector 4, Tronson III, Parter

Regulament de participare
2.1. Evenimentul se adresează copiilor cu vârsta minima de 14ani prin părinți/reprezentanți legali sau
însoțitori acceptă termenii și condițiile prezentului regulament (denumit în continuare Participant)
2.2. Prin participarea la activitățile organizate în spațiul nostru, participanții confirmă cunoașterea
prevederilor Regulamentului și își exprimă acordul în privința acestora, participarea implicând
respectarea prevederilor prezentului regulament. Prezentul regulament trebuie însușit și respectat de
copii și/sau de către însoțitorii adulți, iar în cazul nerespectării sale, organizatorul își rezervă dreptul de a
interzice accesul în locatie.
2.3 Organizatorul nu se obligă să restituie contravaloarea taxei de participare, la care copilul refuză să
participe.
2.4. “Participanții” au obligația de a respecta prezentele “Condiții”, precum și indicațiile supervizorilor
“Organizatorului”.
2.5. Toate regulile conținute în prezentele “Condiții” sunt implementate strict în interesul
“Participanților”. Odată intrați în spațiu “Participanții” consimt implicit regulile “Organizatorului” de
acces și vizitare a spațiului, precum și legislația în vigoare.
2.6. Marsupy nu își asumă responsabilitatea pentru obiectele personale lăsate nesupravegheate.

2.7. Sunt de acord ca în cazul în care minorul/copilul meu distruge un echipament să plătesc
contravaloarea acelui echipament.

Conditii de participare
Concursul este cu taxă de participare. Taxa de participare este de 70 lei / echipă și va fi achitată la
recepția Marsupy Gaming Club sau online, pe site-ul nostru.

Pentru a participa la turneu, un jucător trebuie să facă parte dintr-o echipă. Echipa va fi alcătuită din 2
membri. În cazul în care o echipă nu reușește să reunească numărul de 2 membri, inclusiv capitanul,
respectiv cel care face înscrierea, aceasta nu va putea participa. Nu sunt acceptate schimbări odată cu
înregistrarea echipei.

Fiecare echipă va fi reprezentată de către un căpitan, iar acesta va fi legatura dintre echipă și
organizatori. Căpitanul este singurul responsabil de corectitudinea datelor echipei pe care o înscrie, că
echipa pe care o înscrie respectă termenii și condițiile acestui regulament și de acordul membrilor
echipei înscriși pentru participarea în turneu. Participanții acceptă în mod expres faptul că organizatorul
va descalifica din turneu orice participant cu varsta între 14-18 ani care nu va prezenta acordul expres, în
scris, al părinților de a participa la acest turneu.

Marsupy nu își asumă răspunderea în cazul unor posibile erori furnizate de către participanți, iar datele
eronate pot duce la invalidarea câștigătorilor.
Pe toată perioada turneului, jucătorii trebuie să respecte regulamentul intern al sălii, iar orice abatere
poate duce la descalificarea echipei.

Am citi și mă oblig să respect regulamentul:
Nume și prenume părinte/tutore:
Data:
Semnătura

Acord cu privind utilizarea si procesarea imaginilor fotografice, inregistrarilor
video si audio
I.Scopul in care va fi utilizat consimtamantul

Fotografiile si inregistrarile audio si video care fac obiectul prezentei vor fi utilizate strict in urmatoarele scopuri:
- publicarea pe internet, in scopul prezentarii si promovarii activitatii institutiei
- realizarea si distribuirea catre publicul larg a materialelor tiparite de prezentare si promovare a institutiei
- realizarea si distribuirea catre publicul larg a materialelor audio si video de prezentare si promovare a
institutiei
- transmiterea de catre beneficiar a imaginilor subiectului catre tertii in scopul exclusive de realizare de
materiale publicitare audio si/sau video si/sau presa scrisa in vederea promovarii activitatilor institutiei

II. Drepturile subiectului

Subiectul este protejat de catre Regulamentul nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce
priveste prelucrarea datelor cu character personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a
Directivei 95/46/ CE(Regulamentul General privind protectia datelor) si are dreptul de a solicita in orice
moment:
- informarea si consultarea informatiilor vizate
- actualizarea informatiilor vizate
- stergerea informatiilor vizate
- restrictionarea si opunerea in preluarea informatiilor vizate

III Valabilitate

Prezentul consimtamant este valabil pana la retragerea expresa a acestuia in forma scrisa.

IV Declaratie

Subiectul isi exprima consimtamantul in favoarea beneficiarului cu privier la utilizarea nerenumerata a
imaginilor fotografice, inregistrarilor audio si video ale persoanei sale in scopurile descries mai sus. Utilizarea
imaginilor fotografice, inregistrarilor audio si video in alte scopuri decat cele prezentate mai sus sau pentru
comercializarea prin transferal imaginilor catre alti terti decat cei mentionati este strict interzisa.

Data

Numele in clar si semnatura

