
 

REGULAMENTUL OFICIAL MOONLIGHT RUN 2015 
 
Regulamentul este conceput și se va aplica în cadrul evenimentului MOONLIGHT RUN, 
denumit în continuare Competiția, organizat de Clubul Sport Scorpion Racing. 
MOONLIGHT RUN este un eveniment de alergare care se va desfășura pe data de 20 august 
2015 în Sibiu.  
 
Prin participarea la aceasta Competiție, participanții sunt de acord să respecte și să se 
conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial 
și ale legislației în vigoare aplicabile și să semneze declarația pe proprie răspundere pusă 
la dispoziție de Organizatori cu ocazia înscrierii, precum și în ziua concursului, la 
momentul validării înscrierii. 
 
1. DETALIILE EVENIMENTULUI 
Evenimentul MOONLIGHT RUN este o cursă de alergare care se va desfășura în nocturnă 
pe străzile din centrul orașului Sibiu pe distanța de 5 kilometri.  
 
Evenimentul are ca scop promovarea alergării în aer liber, a unui stil de viață sănătos și a 
orașului Sibiu, locul de desfășurare al evenimentului.  
 
Evenimentul este deschis tuturor participanților indiferent de vârstă, dar participarea 
minorilor se poate face doar cu acordul scris al părinților și startul în cursă este permis 
doar însoțit de unul dintre aceștia.  
 
Participanții la MOONLIGHT RUN sunt obligați să respecte Regulamentul oficial al 
evenimentului (denumit în continuare “Regulament Oficial”), care va fi făcut public pe 
site-ul www.moonlightrun.ro și www.raliulsibiului.ro/moonlightrun, fiind disponibil 
gratuit pentru toți participanții la eveniment.  
 
2. TRASEU – 5 kilometri 
Startul se va da la ora 22:00 din Piața Mare.  Se va porni apoi pe străzile Nicolae Bălcescu, 
Tribunei, Centumvirilor, Poștei, Mitropoliei, Alexandru Odobescu, Moș Ion Roată, 
Turnului, Piața Huet, Piața Mică (Union), Piața Mare – Turnul Sfatului, Avram Iancu, 
General Gh. Magheru, Gheorghe Lazăr, Timotei Popovici, Alexandru Papiu-Ilarian, 
Tipografilor, Gh. Lazăr, Cetății, Parcul Cetății (exterior), Parcul Cetății, Cetății, Nicolae 
Bălcescu cu sosire în Piața Mare.  
 
 
3. TAXA DE ÎNSCRIERE 
Taxa de înscriere este de 45 lei și include tricoul oficial al evenimentului, diplomă 
electronică de participare, număr de concurs și cip de cronometrare. 
Plata taxei se face prin transfer bancar în maxim 2 zile lucrătoare de la înscriere, conform 
indicațiilor primite pe email. 
În cazul neachitarii contribuției în această perioadă, înregistrarea va fi anulată. 
 
 
 

http://www.moonlightrun.ro/
http://www.raliulsibiului.ro/moonlightrun


 

 
4. ÎNSCRIERE 
Participanții trebuie să completeze formularul online de înscriere de pe site-ul 
www.raliulsibiului.ro/moonlightrun 
Înscrierile se închid la sfarsitul zilei de 18 august. 
În cazul retragerii din competiție, taxa de participare nu va fi returnată. 
 
5. PARTICIPANȚI 
MOONLIGHT RUN este un eveniment care se adresează tuturor pasionaților de alergare a 
căror stare de sănătate le permite alergarea pe o distanță de 5 km.  
 
Nu există limită de vârstă pentru participanți, copii minor având însă nevoie e acordul 
părinților pentru participare. 
 
Participanții cu vârste de sub 6 ani în data desfășurării evenimentului pot participa în mod 
GRATUIT, doar în cazul în care sunt însoțiți de unul dintre părinți sau tutorele legal, iar 
acesta este înscris și a plătit taxa de participare la eveniment. 
 
6. NUMĂR CONCURS 
Numărul de concurs este obligatoriu. Acesta trebuie afișat în fața, vizibil, pe toată perioada 
desfășurării evenimentului. 
 
Numărul de concurs conține și cipul de cronometrare în funcție de care se întocmește 
clasamentul Competiției. 
 
7. KITUL DE ÎNSCRIERE 
Ridicarea kiturilor de concurs se va putea face în săptămâna evenimentului, într-o locație 
care va fi anunțată ulterior prin e-mail și pe site-ul Competiției. Kit-ul de înscriere conține 
un tricou tehnic, diplomă electronică de participare, număr de concurs și cip de 
cronometrare, plus alte produse oferite de partenerii evenimentului. 
 
8. ALTE PREVEDERI 
Regulamentul este întocmit şi este făcut public conform legislaţiei româneşti, fiind 
disponibil pe site-ul Competiției. Organizatorul are dreptul de a modifica sau schimba 
prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai 
după publicarea unui anunţ prealabil de prezentare a 
acestor modificări. 
Organizatorii se obligă, de asemenea, să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind 
protecţia datelor personale. Prin urmare, organizatorii se angajează să păstreze  
confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor şi câştigătorilor la prezenta 
competiţie şi să le utilizeze conform prezentului Regulament şi legislaţiei în vigoare. 
Prin prezența la eveniment, toți participanții vor autoriza automat organizatorii, inclusiv 
partenerii curselor, să foloseasca și să reproducă orice material conținând declarații sau 
imagini cu participanții în alergare sau nu. Organizatorii pot da aceste materiale unei terte 
persoane făra aprobarea participanților; această libertatea se poate exercita pe orice 
perioada de timp. 

http://www.raliulsibiului.ro/moonlightrun

