ACORD DE PARTICIPARE
FESTIVAL KIDS FEST 2022
În calitate de participant/ reprezentant al participantului la toate/oricare dintre activitățile organizate de KIDS FEST S.R.L. („Organizatorul”) în cadrul Festivalului KIDS FEST 2022, ce va avea loc în
perioada 2-3 Iulie 2022, in incinta Palatului Mogoșoaia – Poiana din fata Serelor Bibescu, situat in
Mogoșoaia, str. Valea Parcului nr.1, jud Ilfov, prin prezentul Acord, îmi asum si declar următoarele:
Nume Prenume Participant (Minor)
Domiciliul
Data nașterii
Număr telefon
Nume Prenume Participant (Minor)
Domiciliul
Data nașterii
Număr telefon
Nume Prenume Participant (Minor)
Domiciliul
Data nașterii
Număr telefon
Nume Prenume Părinte/Tutore
Domiciliul
Număr telefon
Adresă e-mail

1.DATE DE IDENTIFICARE: toate datele mele de identificare, respectiv ale minorului(ei) al
cărei/cărui părinte/tutore sunt, au caracter complet și real. Organizatorul își rezervă dreptul de a
solicita un act de identitate la intrarea in incinta Festivalului KIDS FEST 2022 pentru a verifica
datele minorilor peste 14 ani si/sau ale părintelui/tutorelui însoțitor al minorului(ei).
2.ACCEPTAREA PREZENTULUI ACORD: am citit și înțeles în întregime fiecare prevedere din
prezentul acord, pe care o accept în mod expres, precum și acordul, în ansamblul său, și că, prin
urmare, sunt de acord cu conținutul și efectele sale;
3.ACCEPTAREA REGULAMENTULUI KIDS FEST: am citit și înțeles în întregime fiecare prevedere
din Regulamentul de participare la toate/oricare dintre activitățile organizate în cadrul Festivalului

KIDS FEST 2022 (denumit în continuare Regulamentul), ce poate fi consultat pe website la următorul link www.kidsfestro.ro, precum și Regulamentul, în ansamblul său, și că, prin urmare, sunt de
acord cu conținutul și efectele sale. I-am explicat minorei/minorului/minorelor/minorilor, în raport
cu vârsta și gradul său/lor de înțelegere, fiecare prevedere din Regulament, precum și Regulamentul,
în ansamblul său;
4.RESPECTAREA INSTRUCTIUNILOR KIDS FEST: voi desfășura, respectiv minorul(a) va desfășura toate/oricare dintre activitățile organizate în cadrul Festivalului KIDS FEST 2022, cu respectarea tuturor prevederilor Regulamentului, precum și, în egală măsură, cu respectarea tuturor instrucțiunilor personalului/colaboratorilor Organizatorului aflați în incinta Festivalului KIDS FEST
2022 și cu respectarea tuturor instrucțiunilor afișate în locul desfășurării fiecărei activități, sub
forma de Regulament a fiecărei activități, atracție, atelier, Ventura Park, Skate Park etc.;
5.ELIMINAREA DIN FESTIVALUL KIDS FEST 2022: am înțeles că, în situația oricărei abateri de la
oricare dintre prevederile Regulamentului și/sau instrucțiunile personalului/colaboratorilor Organizatorului ori instrucțiunilor afișate în locul desfășurării fiecărei activități, acolo unde este cazul,
pot fi eliminat(ă), respectiv minorul(a) poate fi eliminat(ă) din incinta Festivalului KIDS FEST 2022,
fără a avea dreptul la restituirea contravalorii biletului de acces;

6.STARE FIZICĂ SI MENTALĂ STABILĂ: (1) am/minorul are vârsta necesară (minim 2 ani), iar starea de sănătate fizică și mintală, precum și condiția fizică îmi/îi permite să desfășoare; respectiv are,
iar starea de sănătate fizică și mintală, precum și condiția fizică a minorului(ei) îi permite să
desfășoare toate/oricare dintre activitățile organizate în cadrul Festivalului KIDS FEST 2022, in special am/are disciplina adecvată, autoevaluarea si evaluarea riscurilor; (2) nu sunt sub influenta alcoolului, drogurilor, stupefiantelor sau alte substanțe/medicație care pot afecta sănătatea mintală;
(3) nu sufăr de nici o boală care m-ar împiedica să particip la activitățile desfășurate in cadrul Festivalului KIDS FEST 2022 sau care mi-ar provoca un prejudiciu disproporționat mie sau părților
terțe din incinta Festivalului KIDS FEST 2022; (4) Următoarele situații pot cauza neplăceri în
timpul practicării activităților, cum ar fi, dar fără a se limita la: leșin, amețeli sau pierderi de
cunoștință, hipertensiune, bronșită cronică, astm sever, febră reumatică, pneumotorax,
afecțiuni ale ficatului sau plămânilor, afecțiuni ale tiroidei, glandelor suprarenale sau alte
afecțiuni ale glandelor, afecțiune cronică a oaselor sau artrită, afecțiuni sangvine, anemie severă, boală cronică a urechilor sau sinusurilor, rănire anterioară severă la cap, orice afecțiune
care trebuie tratată regulat din punct de vedere medicamentos. Participantul declară că
înțelege să este responsabil în cazul în care el sau minorul(a) a suferit de vreuna dintre aceste
afecțiuni, este necesar acordul medicului înainte de participarea la toate/oricare din activitățile
organizate in cadrul Festivalului KIDS FEST 2022.
7.RECUNOAȘTEREA PERICOLELOR; UTILIZAREA PE PROPRIUL RISC, SUPORTAREA
DAUNELOR: declar ca sunt conștient de faptul că desfășurarea anumitor activități implica o limita
minima de varsta a minorului, precum si riscuri de accidentare; riscul crescut de accidentare intervine în cazul în care îmi supraevaluez abilitățile fizice și psihice personale, respectiv ale minorului(ei). Mă angajez să evit orice pericol disproporționat atat pentru mine cat si pentru minor.
Mă angajez să raportez orice acțiune a terților aflați in incinta Festivalului KIDS FEST 2022 care
cauzează un pericol disproporționat. Accept utilizarea jocurilor și echipamentelor pe propriul meu
risc sau al minorului. Înțeleg și accept in mod expres faptul că răspunderea Organizatorului poate
apărea numai în cazul în care starea jocurilor/echipamentelor nu respectă reglementările referitoare
la utilizarea lor sigură. În special, Organizatorul nu este răspunzător pentru acțiunile altor participanți - terți in cadrul Festivalului KIDS FEST 2022. Mă angajez, in mod expres, ca voi raporta și
rambursa orice daune cauzate de mine sau de către minorul(a). Am înțeles că Organizatorul nu
răspunde pentru pierderea/deteriorarea/distrugerea/sustragerea bunurilor mele și/sau ale minorului(ei).
8.CONSIMTATMANT GDPR: sunt de acord ca înregistrările audiovizuale ori fotografiile care reproduc imaginea mea și/sau a/ale minorului(ei) (înfățișarea fizică și/sau vocea) să fie editate și folosite
de Organizator în scopul promovării produselor și serviciilor sale pe următoarele canale:

□ Mediul online pentru postarea datelor mele
pe site-ul www.kidsfestro.ro; precum și pe
diferite rețele de socializare: Facebook,
Google, LinkedIn, Youtube, Instagram

□ Mediul offline pentru utilizarea datelor mele
in postere, broșurile si bannerele folosite in activitățile de marketing si promovare derulate
de Organizator;

De asemenea, confirm că am fost informat cu privire la faptul că am dreptul să îmi retrag în orice
moment consimțământul. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate
pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Retragerea consimțământului se poate face
prin transmiterea unui email la privacy@kidsfestro.ro.
Înțeleg ca publicarea vizualului in scopul si mediul de promovare de mai sus va duce la beneficiul
expunerii, popularizării si promovării subsemnatei/subsemnatului sau a minorului(ei), un beneficiu
personal patrimonial care in momentul semnării acestui Acord nu poate fi evaluat si cuantificat. Declar
in mod expres ca sunt de acord cu folosirea datelor mele cu caracter personal, in scopul si mediul de
promovare de mai sus, fără niciun fel de alta obligație materiala sau financiara a Organizatorului fata
de persoana mea, in afara beneficiului de promovare.
☐ Declar că am peste 16 ani, astfel încât să semnez declarația pentru mine.
☐ Declar că am sub 16 ani, astfel încât prezenta declarația este dată in numele si pe seama mea de
către:
☐ părintele meu
☐ tutorele meu
☐ alt reprezentant, adică .................................................

