REGULAMENT
Tabara de fotbal Intesa Sanpaolo Bank Italia Soccer Camp

I. ORGANIZATORUL TABEREI DE VARA ITALIA SOCCER CAMP
SPORT GOALS LTD, societate comerciala existenta in temeiul legilor din Malta, cu sediul la
Triq Fomm Il, Gheliem, Highridge, nr.6, STJ 03 Madliena, codul de inregistrare 1753 1513,
angajata de Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania S.A. (numita in continuare Intesa
Sanpaolo Bank) cu sediul in Str. Nicolae Caramfil nr. 85A, Sector 1, Bucuresti, inregistrata la
Oficiul National al Registrul Comertului sub numarul J40/1430/2008, Cod Unic de Inregistrare
Fiscala RO8145422, Valoare Capital Social 1.156.639.410 lei, pentru a organiza tabara de fotbal
Italia Soccer Camp.
II. DESCRIEREA TABEREI
Tabara de fotbal Italia Soccer Camp se desfasoara in Bucuresti pe terenul de sport al ACS Sport
Team in perioada 24-28 iunie 2019 si se adreseaza copiilor (baieti si fete) cu varsta cuprinsa intre
7 ani si 14 ani (nascuti in perioada 01.01.2005 - 07.06.2012). Tabara se va desfasura de luni pana
vineri, 3 ore pe zi, dupa un program ce va fi anuntat in momentul publicarii listei de participanti
Participarea este gratuita, fiind sponsorizata integral de Intesa Sanpaolo Bank.
III. MECANISMUL DE INSCRIERE
Acceseaza web site-ul www.intesasanpaolobank.ro, sectiunea Italia Soccer Camp si inscrie-ti
copilul pana la data de 7 iunie 2019 pentru un loc in tabara de fotbal Intesa Sanpaolo bank Italia
Soccer Camp. Inscrierea se face completand formularul de concurs cu absolut toate datele
indicate. Completarea formularului se face in numele copilului, de catre parinte/tutore si denota
acordul acestuia pentru inscrierea copilului pentru antrenamentele Italia Soccer Camp.
Inscrierile se fac in intervalul 7 mai -7 iunie 2019, orele 24.00, iar pe 11 iunie pana la orele 24.00
va fi publicata, pe site-ul www.intesasanpaolobank.ro, lista de participanti la tabara de fotbal
Intesa Sanpaolo Bank Italia Soccer Camp ce va avea loc in perioada 24-28 iunie 2019.
Participantii la sesiunea de antrenamente vor fi desemnati prin tragere la sorti, numarul maxim de
participanti selectati fiind 100 (o suta). La tragerea la sorti vor participa doar copiii care au varsta
cuprinsa intre 7 si14 ani (nascuti in perioada 01.01.2005 – 07.06.2012).
Participantii desemnati prin tragere la sorti trebuie sa aiba acordul parintilor si sa fie insotiti de
unul dintre acestia .
Pachetul Italia Soccer Camp oferit de Intesa Sanpaolo Bank include:
 15 ore de antrenamente si pregatire tehnica dupa metode de antrenament din fotbalul
italian, cu unii dintre cei mai buni antrenori de copii si juniori din Italia;
 KIT echipament sportiv original Puma pentru fiecare jucator: 2 tricouri; 2 sorturi; 2
perechi de sosete; (portarii beneficiaza de un KIT special)
 Ceremonie de inchidere, cu acordare de diplome.
Cei mai buni doi participanti ( din cei 100 desemnati prin tragere la sorti). vor fi selectati pentru a
participa la un eveniment special in Italia “Ziua Italia Soccer Camp” unde se vor bucura de
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diverse activitati si se vor antrena alaturi de copii din intreaga lume in centrul sportiv al
Federatiei italiene de fotbal FIGC, in Coverciano, Florenta. Costurile pentru activitatile in
Coverciano, Florenta, cazarea si transportul pentru cei doi copii selectionati precum si pentru cate
un insotitor, vor fi acoperite de organizator.
Costurile legate de transport, cazare si masa pentru participantii la Tabara de fotbal Intesa
Sanpaolo Bank Italia Soccer Camp sunt in sarcina parintelui/tutorelului copilului care va
participa la antrenamente.
IV. INTRAREA IN POSESIA KITULUI SI PARTICIPAREA LA TABARA DE FOTBAL
INTESA SANPAOLO BANK ITALIA SOCCER CAMP
Toti parintii/tutorii copiilor desemnati participanti prin tragere la sorti, vor fi contactati telefonic
pentru confirmarea ferma a participarii copiilor la Tabara de fotbal Intesa Sanpaolo Bank Italia
Soccer Camp. Copiii care nu sunt confirmati pana pe 14 iunie 2019, orele 14.00, isi pierd automat
locul din Tabara de fotbal Intesa Sanpaolo Bank Italia Soccer Camp, ei fiind inlocuiti, consecutiv,
de una dintre cele 10 rezerve extrase, de asemenea, prin tragere la sorti.
Pe adresa de email mentionata la insciere se va expedia un mesaj privind data si modalitatea de
ridicare a kitului cu echipamentul sportiv. De asemenea la momentul preluarii echipamentelor
parintii/tutorii copiilor vor semna pentru primirea kitului, precum și acceptarea “Informării și
acordului privind prelucrarea de date cu caracter personal și sensibile ale minorilor si ale altor
persoane” si vor prezenta o copie a adeverintei medicale, nu mai veche de o luna care sa ateste
capacitatea acestora de a desfasura activitati sportive.
V. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL SI A DREPTURILOR DE
IMAGINE
In conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia
persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera
circulatie a acestor date (denumit in continuare „GDPR”), Intesa Sanpaolo Bank, in calitate de
operator pune la dispozitie informatii detaliate privind prelucrarea datelor cu caracter personal
furnizate de parintii/ tutorii minorilor inscrisi la tabara de vara.
Banca Intesa Sanpaolo prelucreaza datele cu caracter personal si sensibile in mod legal, echitabil
si transparent fata de persoana vizata si le colecteaza in scopuri determinate, explicite si legitime.
Datele colectate sunt prelucrate numai cu acordul persoanelor vizate in scopul completarii
documentatiei necesare pentru participarea la Tabara de fotbal Intesa Sanpaolo Bank Italia Soccer
Camp in perioada 24-28 iunie 2019.
1. Temeiul si scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal
Prelucrarea datelor cu caracter personal in cadrul procesului de inscriere si selectie aferente
participarii la Tabara de fotbal Intesa Sanpaolo Bank Italia Soccer Camp are la baza urmatoarele
temeiuri legale si scopuri specifice, astfel:
a) organizarea si desfasurarea taberei de vara avand ca temei legal consimtamantul pentru
minori (persoane care nu au implinit 18 ani)
b) indeplinirea formalitatilor legale cu privire la participantii
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asigurarea cerintelor si conditiilor legate de protectia sanatatii pentru a participa la tabara
de fotbal Intesa Sanpaolo Bank Italia Soccer Camp
d) realizarea actiunilor necesare pentru indeplinirea unor obligatii legale specifice (prevederi
legale), spre exemplu:
o colectarea si verificarea informatiilor furnizate de parinti/ tutori despre copiii care
se inscriu la tabara de fotbal precum si la intocmirea dosarului cu documente
ulterior pentru participantii selectati, informatii solicitate de Banca;
o protejarea, exercitarea intereselor vitale ale copiilor, parintilor/ tutorilor;
o constatarea, exercitarea sau apararea unor drepturi in instanta;
o prelucarea in scopuri legitime sau prevazute de legislatia in vigoare precum si
pentru apararea in instanta;
o apararea Operatorului in cazul unui posibil litigiu.
e) realizarea actiunilor necesare in cadrul procesului de organizare tabara de fotbal/ selectie
participanti/ excursii conexe, pentru asigurarea unui interes legitim al Operatorului
(interes legitim), spre exemplu:
o informari privind organizarea taberei, a procesului de inscriere, selectie
participanti, si organizarea excursiilor conexe;
o solicitarea si analizarea informatiilor/ datelor cu caracter personal ale minorilor
pentru procesul de inscriere la tabara de fotbal;
o inscrierea minorilor de catre parinti/ tutori la Tabara de fotbal Intesa Sanpaolo
Bank Italia Soccer Camp;
o elaborarea listei 100 minori trasi la sorti;
o desfasurarea antrenamentelor specifice taberei de fotbal;
o transmiterea catre organizator a datelor colectate;
o contactarea parintilor/ tutorilor, pe perioada taberei si a excursiilor conexe doar in
scopurile prevazute de acest regulament si exclusiv prin canalele agreate (ex: in
cazul situatiilor de urgenta sau situatii medicale);
f) realizarea de activitati de prelucrare pe baza consimtamantului acordat de parinti/ tutori
pentru scopuri precum:
o pastrarea datelor cu caracter personal ale minorilor cu scopul contactarii ulterioare
a pesoanei vizate, spre ex: adresarea invitatiei de participare la antrenamente, la
festivitatea de premiere, excursii conexe si / sau la alte evenimente;
o scopuri publicitare pe suport audio, publicarea de imagini pe suport video si in
ziar, pe pagina de facebook sau site-ul bancii
c)

2. Categoriile de date cu caracter personal care se prelucreaza si se transmit catre
organizatori/ alti parteneri
Datele cu caracter personal care vor fi prelucrate de catre Banca/ Organizator in scopul mentionat
mai sus sunt cele obtinute direct de la persoanele vizate (minori, parinti/ tutori), prin formularele
completate in vederea inscrierii/ participarii la Tabara de fotbal precum si documentatia atasata la
acesta.
2.a Categorii de date cu caracter personal care se prelucreaza
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Datele minorilor furnizate de parinti/ tutori, precum si datele acestora din urma, care sunt
prelucrate in cadrul procesului de organizare a taberei de fotbal, a selectiei participantilor la
tabara, ale participantilor finali precum si in vederea organizarii excursiilor conexe, pentru
scopurile mentionate mai sus, sunt:
a) date furnizate prin formularele de inscriere, respectiv participare de catre minori, date de
catre parinti/ tutori, cum ar fi: nume, prenume, nume si prenume membrii de familie, data
nasterii, locul nasterii, adresa, localitate, nr. telefon, adresa de e-mail, calitate membru
familie (parinte / tutore), serie si nr. BI/CI obisnuinte/preferinte/comportament, date care
rezulta din tragerea la sorti (jurizare), sau alte date de indentificare incluse in documentele
furnizate despre minorii inscrisi, respectiv minorii participanti la antrenamente si/sau in
orice formulare solicitate de Operator in scopurile sus mentionate;
b) imaginea si vocea (in contextul fotografiilor si imaginilor video realizate in timpul
desfasurarii taberei de fotbal);
c) date privind sanatatea: informatii despre conditia medicala a minorilor, detalii privind
informatiile mentionate in adeverinta medicala, nu mai veche de o luna de zile, care atesta
capacitatea minorilor de a desfasura activitati sportive, furnizate de parintii/ tutorii
minorilor inscrisi la Tabara de fotbal(aceste date sunt furnizate cu acordul expres al
parintilor/ tutorilor);
d) date cu caracter personal ale persoanelor aflate in legatura sau cu care minorul constituie
un grup de persoane, ale membrilor de familie sau persoane de contact sau daca persoana
vizata este o persoana aflata in relatii speciale cu Banca, membri de familie angajati in
cadrul Bancii;

3. Colectarea datelor cu caracter personal
Organizatorii taberei de vara colecteaza datele cu caracter personal din urmatoarele surse:
a) din aplicatia dedicata inscrierii, direct de la participanti si de la parintii/ tutorii acestora
care au calitatea sa aprobe actele minorului, precum si date care rezulta din jurizare;
b) direct la sediul Bancii, in format letric, direct de la participanti si de la parintii/ tutorii
acestora
In cursul prelucrarii datelor cu caracter personal ale minorilor, parintilor/ tutorilor acestora,
Banca va lua toate masurile necesare pentru a asigura confidentialitatea datelor cu caracter
personal si securitatea prelucrarii acestora, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.
4. Destinatarii datelor cu caracter personal
Pentru indeplinirea scopurilor mentionate mai sus, organizatorul foloseste serviciile mai multor
parteneri contractuali. Unul dintre acestia are calitatea de persoana imputernicita de operator cu
prelucrarea datelor cu caracter personal, in acest caz, SPORT GOALS LTD care desfasoara
activitati asumate prin acest regulament; acesta poate utiliza subcontractori (ex: societati care
desfasoara activitati turistice, hoteliere, club sportiv etc) pentru a presta anumite servicii, iar
acestia pot prelucra la randul lor o parte din datele cu caracter personal furnizate strict in acest
scop.
Datele cu caracter personal pe care organizatorul le divulga catre imputernicit sa le prelucreze
sunt limitate la minimul necesar de date cu caracter personal in vederea realizarii serviciilor
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asumate prin acest regulament si, totodata, ii este solicitat sa nu foloseasca datele cu caracter
personal in niciun alt scop. Organizatorul SPORT GOALS LTD se asigura ca toate entitatile cu
care lucreaza stocheaza datele cu caracter personal in conditii de siguranta si securitate.
Datele cu caracter personal mentionate mai sus pot fi puse la dispozitie sau transmise unor
autoritati publice, auditori sau instititii cu competente in activitati de control cu privire la
activitatile sau activele organizatorului.
Anumite date cu caracter personal (limitate) pot fi divulgate publicului pe platforma de
responsabilitate sociala a organizatorului pentru a publica lista castigatorilor participanti in
tabara.
5. Transferul datelor cu caracter personal catre terti, inclusiv in strainatate
Organizatorul se obliga sa nu difuzeze datele cu caracter personal catre terti, cu exceptia
societatilor implicate in derularea organizarii taberei si activitati de publicitate.
Datele cu caracter personal colectate conform scopurilor mentionate in acest regulament pot fi
transferate in afara tarii exclusiv in tari din Uniunea Europeana, respectiv catre Italia sau Malta.
Orice transfer efectuat de catre organizator catre tarile mentionate respecta prevederile legale din
Regulamentul General privind protectia datelor nr. 2016/679 adoptat de Parlamentul European
(“GDPR”).
Datele cu caracter personal mentionate in acest regulament nu sunt transferate catre state care nu
asigura protectie adecvata in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal.

6. Durata prelucrarii datelor/ perioada de pastrare a datelor
Datele cu caracter personal vor fi stocate doar pentru perioada de timp necesara atingerii
scopurilor prelucrarii, asa cum sunt ele mentionate mai sus, si cu respectarea reglementarilor
legale in vigoare. In situatia in care Organizatorul va stabili ca are un interes legitim sau o
obligatie legala pentru a continua prelucrarea datelor cu caracter personal in alte scopuri,
persoanele vizate (minori, parinti/ tutori) vor fi informati in mod corespunzator.
Datele cu caracter personal furnizate si prelucrate in scopurile mentionate mai sus vor fi pastrate
de catre Intesa Sanpaolo Bank:
a) pe o perioada de maxim 2 luni de la data inscrierii, in cazul in care, participantul nu a fost
selectat;
b) pe o perioada de maxim 2 luni de la data incheierii programului de tabara si excursii
descrise in prezentul regulament sau, in cazuri exceptionale, pe toata perioada necesara
realizarii interesului legitim al Bancii, in cazuri prevazute de lege sau in situatia unor
litigii.
Ulterior, datele colectate sunt sterse.
7. Procesul decizional automatizat si crearea de profiluri
Datele cu caracter personal mentionate in prezentul regulament nu sunt supuse unor procese
decizionale automatizate, inclusiv creare de profiluri.
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8. Acorduri si consecintele refuzului prelucrarii datelor
Datele cu caracter personal sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor mentionate in prezentul
regulament. In situatia in care datele cu caracter personal nu sunt furnizate in scopul mentionat
mai sus, aceasta atrage imposibilitatea participarii la Tabara de fotbal si, dupa caz, imposibilitatea
Organizatorului de a asigura interesul legitim.
Participarea la Tabara de fotbal Intesa Sanpaolo Bank Italia Soccer Camp este conditionata de
completarea formularului de inscriere si a celui de acord privind prelucrarea datelor cu caracter
personal ale persoanelor vizate (minori, parinti/ tutori), in scopul participarii acestora la
activitatilor sportive si la evenimentele conexe, in lipsa acestui acord, inscrierea si participarea
nefiind permisa.
Refuzul persoanelor vizate (participantii selectati, parintii/ tutorii acestora) de a furniza datele
personale, in vederea participarii, pentru validare determina anularea participarii.
Persoanele vizate isi dau acceptul expres pentru transmiterea datelor cu caracter personal (nume,
prenume, adresa, CNP, adresa e-mail) catre SPORT GOALS LTD in calitate de organizator al
taberei, refuzul transmiterii acestor date nu va permite participarea persoanelor vizate la tabara de
fotbal.
In vederea participarii minorii selectati isi dau acordul expres pentru transmiterea datelor cu
caracter personal si sensibil, numele, prenumele si imaginea (fotografia). In baza acordului
furnizat de persoanele vizate, datele sensibile pot fi facute publice si folosite de catre organizator
in scopuri publicitare pe suport audio, video si in ziar.
Informatiile furnizate de catre participantii vor fi folosite de catre organizatori pentru validare,
acordarea premiilor si in scopuri de reclama, jurnalism.
9. Securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal
Intesa Sanpaolo Bank evalueaza si imbunatateste in mod constant masurile de securitate
implementate in vederea asigurarii unei prelucrari a datelor cu caracter personal in conditii de
siguranta si securitate.
10. Drepturile privind datele cu caracter personal si exercitarea acestora
Persoanele vizate vor avea urmatoarele drepturi:
a) Dreptul de acces la date – persoanele vizate au dreptul de a obtine din partea Bancii o
confirmare ca se prelucreaza sau nu datele acestora cu caracter personal si, in caz
afirmativ, au dreptul de acces la datele respective si la informatiile avute in vedere la art.
15 din GDPR, printre care, cu titlu de exemplu enumeram: scopurile prelucarii, categoriile
de date personale avute in vedere, etc. In cazul in care datele cu caracter personal sunt
transferate catre o tara terta sau o organizatie internationala, persoanele vizate au dreptul
sa fie informate cu privire la garantiile adecvate referitoare la transfer. In cazul in care se
vor solicita, Banca va furniza in mod gratuit o copie a datelor cu caracter personal care fac
obiectul prelucrarii, conform scopurilor mentionate in acest regulament.
b) Dreptul la rectificare – persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Banca, rectificarea
datelor cu caracter personal inexacte precum si, tinandu-se seama de scopurile in care au
fost prelucrate datele, completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete,
inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare.
6

c) Dreptul la stergerea datelor – persoanele vizate au dreptul de a obtine din partea Bancii
stergerea datelor cu caracter personal, in cazul in care se aplica unul dintre motivele
prevazute la art. 17 din GDPR, incluzand, cu titlu de exemplu, daca datele cu caracter
personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate
sau prelucrate sau in cazul in care se solicita retragerea consimtamantului pe baza caruia
are loc prelucrarea sau nu mai exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; Banca nu
poate sterge datele personale, daca prelucrarea acestora este necesara, de exemplu, pentru
a respecta o obligatie legala, din motive de interes public, de a formula sau exercita o
actiune in instanta.
d) Dreptul la restrictionarea prelucrarii – persoanele vizate au dreptul de a obtine din
partea Bancii restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal, in cazul in care se
aplica unul dintre motive prevazute la art. 18 din GDPR, printre care enumeram de
exemplu: contestarea de catre persoana vizata a exactitatii datelor, solicitarea de catre
persoana vizata a datelor cu caracter personal pentru constatarea, exercitarea sau apararea
unui drept in instanta chiar daca Banca nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in
scopurile prelucrarii;
e) Dreptul la portabilitatea datelor - in cazul in care prelucrarea datelor personale este
bazata pe consimtamant sau este necesara pentru executarea unui contract sau in cadrul
demersurilor facute pentru incheierea unuia iar prelucrarea se realizeaza prin mijloace
automate, puteti: solicita sa primiti datele cu caracter personal furnizate de persoanele
vizate intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat (de ex:
un computer si/ sau tableta); transmite aceste date altui operator, fara obstacole din partea
operatorului caruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal. De asemenea, aveti
dreptul de a solicita ca datele personale sa fie transmise de la Banca direct catre un alt
operator de date indicat de persoana vizata, in cazul in care acest lucru este posibil din
punct de vedere tehnic pentru Banca. In acest caz, persoana vizata pune la dispozitia
Bancii detaliile exacte ale noului operator de date catre care intentioneaza transmiterea
acestora si va furniza Bancii o autorizare scrisa in acest sens.
f) Dreptul la opozitie - in orice moment, persoanele vizate au dreptul de a se opune
prelucrarii datelor cu caracter personal daca prelucrarea se realizeaza in scopul executarii
unei sarcini indeplinite in interes public sau este necesara in scopul interesului legitim al
controlorului de date (inclusiv crearea de profiluri). In cazul in care persoana vizata
decide exercitarea acestui drept, Banca nu va mai prelucra datele cu caracter personal, cu
exceptia cazului in care demonstreaza ca are motive legitime si imperioase sau obligatii
legale care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si
libertatilor persoanei vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui
drept in instanta.
g) Dreptul de a retrage consimtamantul - pentru prelucrarile efectuate pe baza de
consimtamant, persoanele vizate au dreptul de a-si retrage respectivul consimtamant.
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Retragerea consimtamantului persoanei vizate, nu va afecta legalitatea prelucrarii pe baza
consimtamantului de dinaintea retragerii acestuia. In cazurile in care persoanele vizate isi
retrag consimtamantul, Banca nu va mai prelucra datele cu caracter personal si va lua
masurile corespunzatoare pentru stergerea acestor date. Banca va putea, totusi, prelucra
datele cu caracter personal daca exista un alt temei legal pentru respectiva prelucrare.
h) Dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a
Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) si dreptul de a va adresa
instantelor de judecata competente - fara a aduce atingere dreptului de a face apel la
orice alta instanta administrativa sau jurisdictionala, in cazul in care persoana vizata
considera ca prelucrarea datelor personale are loc cu incalcarea Regulamentului si / sau a
reglementarilor aplicabile, poate sa depuna o plangere la Autoritatea Nationala pentru
Supravegherea Datelor cu Caracter Personal.
i) Dreptul de a nu fi obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizata,
inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau
o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa.
Persoana vizata isi poate exercita in orice moment aceste drepturi prin trimiterea unei cereri
scrise, datata si semnata, sau poate adresa orice intrebari sau nelamuriri cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal la adresa de e-mail dpo@intesasanpaolo.ro sau prin posta la sediul
B.C. Intesa Sanpaolo Romania S.A. din Bucuresti, Str. Nicolae Caramfil nr. 85A, etaj 4, Sector 1,
Cod postal 014142, sau direct in oricare din unitatile teritoriale ale Bancii. La nivelul Bancii
solicitarile vor fi analizate si gestionate de catre un Responsabil pentru Protectia Datelor numit de
catre Banca in acest scop. Totodata, orice persoana vizata care a suferit un prejudiciu ca urmare a
unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente
pentru repararea acestuia.

VII. DREPTUL DE PARTICIPARE
La acest concurs poate participa orice copil (baiat sau fata) cu varsta intre 7 si 14 ani (nascuti in
perioada 01.01.2005 – 07.06.2012) cu domiciliul stabil in Romania. Prin participarea la tragerea
la sorti, participantii si parintii/tutorii acestora accepta si se supun prevederilor prezentului
Regulament.
VIII. FORTA MAJORA
Forta majora se defineste in intelesul prezentului regulament prin calamitati naturale, cutremure,
razboi, inundatii, greve generale etc.
Tabara de fotbal Intesa Sanpaolo Bank Italia Soccer Camp va fi intrerupta in caz de forta majora,
prin decizia organizatorului, insa nu inainte de a anunta participantii, respectiv parintii/tutorii
acestora.
IX. ALTE PREVEDERI
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Organizatorul Taberei de fotbal Intesa Sanpaolo Bank Italia Soccer Camp isi rezerva dreptul de a
interveni in orice fel, in orice moment in derularea evenimentului, urmand ca aceste modificari sa
faca obiectul unui act aditional la regulament si sa fie publicate pe site-ul
www.intesasanpaolobank.ro
Regulamentul de desfasurare a concursului este publicat pe site-ul www.intesasanpaolobank.ro si
este disponibil, in format letric si in mod gratuit, oricarui solicitant la sediul organizatorului, in
urma unei cereri scrise.
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul eveniment se vor rezolva
pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de
instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti.
Informatii utile:
In cazul in care participantul la eveniment, din neatentie sau din rea vointa produce daune in
interiorul locatiei unde se desfasoara evenimentele din cadrul taberei, echipamentelor sau tertelor
persoane, parintii acestuia sau tutorele legal va trebui sa plateasca costurile aferente acestor
daune.
Nu sunt permise in bagajul zilnic obiecte sau substante care pot rani (chiar daca acestea au o alta
destinatie).
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