
Regulament de desfasurare al evenimentelor Biz 

 

 

S.C. “BIZ Agency” SRL, cu sediul social in BD. DECEBAL, Nr. 12, Bl. S7, Sc. 1, Ap. 15, 

BUCURESTI, Sector 3, Romania,  punct de lucru in Calea Serban Voda 213-217, Complex Diamond 

Park, Tronson 1, Ap.1, sector 4, Bucuresti, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J40/8350/2014, 

cod fiscal CUI 33381866, cont nr. RO61INGB0000999905972685, deschis la ING Bank, reprezentata 

prin Marta Manafu, in calitate de Administrator, numita in continuare Biz, prezinta in cele ce urmeaza 

regulamentul de desfasurare al evenimentului Biz SMS Camp. 

 

Context general  

Evenimentele organizate de echipa Biz au ca scop promovarea oamenilor, ideilor si tendintelor care 

exprima directia si modul in care se va dezvolta domeniul pe care sunt organizate. 

 

Modalitatea de participare 

1. Participantii la evenimentele Biz sunt persoane care s-au inscris si au platit in prealabil taxa de 

participare la conferinta sau invitati ai echipei Biz si ai vorbitorilor.  

2. Taxa de inscriere la evenimentele Biz difera de la un eveniment la altul, in functie de ofertele pe care 

organizatorul le anunta in prealabil. Taxa trebuie achitata in maxim 3 zile lucratoare de la completarea 

formularului online, iar dovada platii este RECOMANDAT sa fie trimisa prin e-mail la adresa mentionata 

pe site. In cazul in care taxa de participare NU este platita, inscrierea este anulata. 

3. Accesul in incinta salii sau la activitatile din programul evenimentului se face doar cu indeplinirea 

conditiilor mentionate de catre ORGANIZATOR. Ne rezervam dreptul de a limita accesul pentru 

persoanele care nu intrunesc conditiile mentionate. 

 

Drepturile si obligatiile organizatorului si ale participantilor 

1. Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legea nr. 190/2018 privind protectia datelor cu caracter 

personal. Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor cu caracter personal ale 

participantilor si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial, al declaratiei participantilor pe 

propria raspundere si legislatiei in vigoare. 

 

2. Organizatorul se obliga sa asigure participantilor inscrisi la eveniment, toate facilitatile oferite in 

pachetul de inscriere. Organizatorul nu poate fi tras la raspundere pentru interventiile neanuntate ale 

speakerilor sau pentru cazul in care acestia lipsesc de la eveniment, fara sa anunte in prealabil 

organizatorul. 

  

3. Toate detaliile despre vorbitori si temele de discutie pot fi gasite pe websiteul evenimentului: 

https://smsummercamp.ro/ 

 

4. Accesul la evenimente se face in intervalul orar afisat in pagina de program a site-ului. 

 

5. In cazul anularii evenimentului, organizatorul se obliga sa restituie integral taxa de participare in 

interval de maximum 30 zile de la data la care ar fi trebuit sa aiba loc evenimentul. 

 

6. In situatia in care una dintre persoanele inscrise nu mai poate participa la eveniment din motive de 

sanatate, taxa de participare se returneaza 100 %, DOAR in cazul in care acesta trimite o cerere oficiala 

organizatorilor si cu mentiunea de a transmite si un act doveditor oficial al starii de sanatate.  

 

https://smsummercamp.ro/


7. La evenimentele in care sunt servite bauturi alcoolice, organizatorul nu este raspunzator pentru 

consumul in exces al produselor oferite de hotel si/sau parteneri si de eventualele daune cauzate de 

comportamentul persoanelor care sun sub influenta acestui exces. 

 

8. Organizatorul conferintelor nu este responsabil pentru incidentele sau defectiunile tehnice care apar in 

locatia unde este contractat evenimentul si unde acesta urmeaza sa se desfasoare. Pentru aceste situatii, 

raspunderea apartine hotelului contractat. 

 

9. Organizatorul isi rezerva dreptul sa modifice prezentul regulament, cu obligativitatea anuntarii tuturor 

modificarilor, atat pe site, cat si la locul de desfasurare a evenimentului. 

 

10. Continutul aparut / determinat de exercitiile practice initiate de organizator in cadrul workshopurilor 

si seminariilor pe care le organizeaza la evenimente, apartine in totalitate organizatorului. 

 

11. Taxa de participare la eveniment include accesul la toate prezentarile din programul conferintei, 

mesele, pauzele de cafea, accesul la materialele si prezentarile vorbitorilor inclusi in program. 

  

12. Organizatorul nu este raspunzator de eventuala afectare a starii de sanatate a participantilor cauzata de 

produsele servite de locatia contractata la pauza de pranz, de cafea sau cina de seara. 

 

De asemenea, organizatorul nu se face raspunzator pentru eventualele prejudicii sau pagube materiale 

datorate accidentelor de munca, incendiilor, inundatiilor, scaparilor de gaze sau incidentelor produse pe 

parcursul evenimentului la locatia in care este contractat evenimentul. 

 

13. Organizatorul mediatizeaza Evenimentul pe canalele sale de promovare. Organizatorul, Imputernicitul 

sau partenerii acestora au dreptul de a inregistra audio-video si de a fotografia Evenimentul. Prin 

participarea la Eveniment, participantii isi exprima acordul in mod expres si neechivoc cu privire la 

filmarea, inregistrarea si/sau fotografierea acestora, precum si cu privire la folosirea materialelor rezultate 

in orice forma de publicitate post-Eveniment. 

 

 

Reguli de buna conduita la evenimente Biz 

 

1. Pe intreg parcursul evenimentelor, organizatorul solicita participantilor sa opreasca sonorul telefoanelor 

mobile. 

 

2. Participantilor nu le este permis sa modifice decorul evenimentului. 

 

3. Organizatorul nu poate fi tras la raspundere pentru activitati efectuate de participant, in afara 

programului oficial al evenimentului sau pentru eventualele neplaceri create de starea meteo in perioada 

in care se desfasoara evenimentul. 

 

4. Completand formularul de inscriere sunteti de acord ca datele dumneavoastra sa fie prelucrate conform 

legii nr. 506/2004, sa intre in baza de date a Biz Agency SRL si/sau sa primiti ocazional materiale 

informative.  

 

5. Prin inscrierea in oricare dintre evenimentele BIZ, se considera ca participantii sunt de acord sa renunte 

la pretentii de orice natura (inclusiv la cele legate de eventualele atingeri aduse integritatii corporale sau 

sanatatii), fata de organizatorul evenimentului.  



 

6. Prin inscrierea la evenimentele BIZ, se considera ca participantii sunt de acord ca in nicio imprejurare 

sa nu asocieze numele BIZ cu activitati ilicite sau care incalca bunele moravuri. BIZ nu-si asuma nicio 

obligatie in legatura cu actiuni/inactiuni savarsite de un participant sau partener in timpul unei eveniment, 

prin care s-ar pricinui pagube materiale sau morale unor terte persoane fizice si/sau juridice.  

 

7. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la eveniment se vor rezolva pe cale amiabila. 

 

8. Organizatorul nu isi va asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor asupra inscrierilor 

participantilor. Organizatorul isi rezerva dreptul unilateral de a elimina un participant, daca va considera 

ca acesta are un comportament neadecvat. 

 

9. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru eventualele prejudicii (materiale sau fizice) cauzate de 

catre participanti prin nerespectarea Regulamentului. 

 

10. Avand in vedere ca acest eveniment este unul care are la baza ideea de cunoastere a tuturor 

participantilor si, pe termen lung, ca scop final, colaborarea intre participanti, va informam ca la final de 

tabara vor fi transmise informatiile de contact (Nume, Companie, Email) intre beneficiarii evenimentului. 

In cazul in care din diverse motive, nu va doriti acest lucru, va rugam sa contactati organizatorii. 

 

11. Prin inscrierea in orice eveniment al companiei BIZ, participantii confirma ca inteleg si ca se angajeaza 

sa respecte toate prevederile prezentului Regulament. 

 

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa contactati departamentul de evenimente al companiei Biz 

Agency, inscris la pagina de contact a site-ului. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA 1 

RECOMANDARI PRIVIND MASURILE DE SIGURANTA SI PROTECTIE SPECIFICE 

STARII DE ALERTA, CONFORM LEGII 55/2020 

1. Toti participantii trebuie sa respecte regulile sociale, de conduita si legile in vigoare. Participantilor 

nu le este permis sa desfasoare activitati care ar putea sa puna in pericol sau sa afecteze in orice 

mod siguranta sau drepturile celorlalti participanti. 

 

2. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru eventualele prejudicii (materiale sau fizice) cauzate 

de catre participanti prin nerespectarea Regulamentului. 

3. Organizatorul nu este raspunzator pentru starea de sanatate a participantilor. Dar se va asigura ca 

acestia nu prezinta simptomele specifice infectiei cu COVID-19. Organizatorul va efectua triajul 

epidemiologic al tuturor participantilor la începutul programului, de către o persoană desemnată 

anume în acest scop. Dacă se constată menținerea unei temperaturi peste 37,3° Celsius sau/și 

prezența de simptome respiratorii și/sau alte semne/simptome de boli infecto-contagioase acute, 

personalul/cursantul nu va fi primit la program; 

 

4. Personalul/cursantul care a venit în contact apropiat cu o persoană confirmată cu SARS-CoV-2 va 

anunța această situație organizatorului evenimentului și nu se va prezenta la eveniment. 

 

5. Participantul care prezintă semne specifice cazului suspect SARS-CoV-2 în timpul evenimentului 

va fi izolat și se vor contacta furnizorii de servicii de sănătate (medicul de familie sau serviciul 

112, după caz). 

 

Organizatorul se obliga sa ia masurile necesare pentru combaterea infectiei cu COVID-19, în 

baza HG nr. 553/2020 

- Se va asigura ca locatia este igienizata. Inainte de începerea activităților se vor realiza curățenia și 

dezinfecția minuțioasă a încăperii, suprafețelor, echipamentelor cu substanțe biocide/virucide 

avizate, urmate de aerisirea spațiilor minimum zece minute. 

- Spațiile inchise vor fi aerisite 

- Va pune la dispozitia participantilor sapun, apa, manusi, masti chirurgicale, dezinfectant (substanțe 

antiseptice pe bază de alcool) 

- La intrarea în cort sau in restaurant sau in spatiile comune vor fi amplasate dispensere cu soluții 

dezinfectante pe bază de alcool, iar accesul toate spatiile se va realiza doar după dezinfectarea 

mâinilor 

- Se vor asigura curățarea minuțioasă cu detergent și apă, apoi dezinfectarea spațiilor și 

echipamentelor cu biocide și virucide avizate. Se va realiza dezinfecția regulată a mânerelor ușilor 

(săli de curs, recepție, toalete etc.) după fiecare pauză 

 

Se impune: 

- Purtarea obligatorie a mastilor de protectie in spatiile inchise 

- Obligatia de a permite verificarea temperaturii participantilor inaintea accesului in incinte (In 

cazul in carea aceasta depaseste valoarea de 37,3°C nu se va permite accesul in cadrul 

evenimentului) 

- Respectarea desfasurarii activitatii in spatiile comune prin distantarea fizica (minimum 1,5-2 

metri intre persoane) 



- Se vor respecta regulile de distantare fizica in toate spatiile comune 

Se recomanda: 

- Evitarea contactului direct (pupat, imbratisat, strans mana) cu ceilalti participanti. 

- Sa se respecte gesturile de igiena suturilor de barieră (folosirea batistei de unică folosință în caz 

de strănut sau tuse sau tuse/strănut în plica cotului) 

- Purtarea mastilor pe toata perioada evenimentului si in timpul discutiilor cu ceilalti participanti, 

chiar daca activitatile se desfasoara in aer liber. 

- Accesul in locatiile din interior (toaletele) nu se va face in numar mai mare de 2 (doua) persoane 

si doar cu masca.  

- La intrarea in cortul dedicat conferintei, pe terasa restaurantului, la toaleta din interiorul 

restaurantului s.a. vor fi amplasate dispensere cu solutii dezinfectante (antiseptice pe baza de 

alcool). Va rugam sa le folositi, atat la intrare, cat si la iesire. Spalati-va pe maine, ori de cite ori 

este necesar. 

- La mese vor sta cel mult 4 persoane. 

- Nu vor sta mai mult de 4 persoane pe o patura in cadrul sesiunii de picnic din programul 

evenimentului. 

- Deschiderea frigiderelor se va face exclusiv dupa folosirea dezinfectantului pus la dispozitie de 

catre organizatori. 

- Cafeaua va fi servita de un barista, astfel incat va fi singurul care va folosi expresorul. 

- Masa va fi servita de catre personalul restaurantului. 

Daca observati nereguli in urmarea acestor masuri de siguranta, va rugam sa anuntati organizatorii, cat 

se poate de urgent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA 2 

 

  

FORMULAR DE CONSIMTAMANT INFORMAT 

 

 

Subsemnatul _____________________________________________________, avand domiciliul in 

localitatea ___________________, str. ___________________________, nr. ___, bl. ___, sc. __, et. __, 

ap. ___, sector/judet ________________________, tara _________________, legitimat(a) cu B.I. seria 

___, nr. _______________, in calitate de participant la Biz SMS Camp 2020, declar ca voi respecta 

prezentul regulament si masurile de prevenire si control a infectiilor aplicabile pe durata starii de alerta, 

conform legii 55/2020. 

 

1. Ati intrat in contact in ultimele 14 zile cu persoane diagnosticate cu virusul SARS-CoV-2 

(COVID-19)?  

DA         NU  

 

2. Ati interactionat in ultimele 14 zile cu persoane care au stat in izolare/carantina impusa de 

autoritati? 

DA         NU  

 

3. Ati prezentat in ultimele 14 zile simptome specifice virusului SARS-CoV-2 (COVID-19)?  

DA         NU  

 

Dacă răspunsul este afirmativ la una dintre întrebări se vor completa datele personale pentru a le 

transmite autoritățiilor. Aceste declarații se vor păstra maximum 1 lună de la încheierea evenimentului 

Biz SMS Camp. 

 

Am luat la cunoștință de faptul că nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea 

bolilor infectocontagioase se sancționează conform art. 352 din Codul penal și a art. 34 lit. m) din 

H.G. nr. 857/2011 privind stabilirea și sancționare contravențiilor la normele din domeniul sănătății 

publice, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Mentionez ca sunt la curent cu privire la definitia de caz COVID-19 (conform 

CNSBT/27.03.2020), inclusiv la riscul contaminarii mele cu COVID-19, cu tot protocolul strict 

respectat.  

 

Am fost informat(a) ca prezentul act de acord reprezinta o obligatie a organizatorului, in conformitate cu 

dispozitiile art. 5 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 55/2020, pct. 11, privind participarea la evenimente 

private in spatii deschise.  

 

Certific faptul ca am citit, am inteles si accept pe deplin cele de mai sus si ca urmare semnez prezentul 

consimtamant informat.  

 

 

Data 23.07.2020 

Semnatura 

  

  

  



ANEXA 3 

 

 

FORMULAR DE CONSIMTAMANT INFORMAT 

 

 

Subsemnatul _____________________________________________________, avand domiciliul in 

localitatea ___________________, str. ___________________________, nr. ___, bl. ___, sc. __, et. __, 

ap. ___, sector/judet ________________________, tara _________________, legitimat(a) cu B.I. seria 

___, nr. _______________, in calitate de participant la Biz SMS Camp 2020, declar prin prezenta ca 

particip la evenimentul Social Media Summer Camp  de la Paraul Rece din perioada 23-26 iulie 2020 si 

sunt de acord sa impart camera dubla cu ____________  

 

 

 

Data 23.07.2020 

 

Semnatura 

 


