TERMENI SI CONDITII
PARTICIPARE MAGIA BALOANELOR

Definitii
Organizator – Asociatia Fabrica de Zbor, cu sediul in Municipiul Iasi, cod de inregistrare
fiscal 36001848.
TC –Termeni si Conditii ce guverneaza desfasurarea Festivalului, disponibile pe Site.
Festival - festivalul denumit Magia baloanelor- festival al baloanelor cu aer cald, alcatuit
din totalitatea activitatilor de zbor cu balonul, sportive, de muzica, divertisment,arta si
cultura, precum si a altor servicii si produse gratuite sau cu plata, intr-o anumita perioada,
inr-o anumita zona.
Participant: orice persoana fizica care participa si intra in zona Festivalului.
Partener Contractual: un operator economic sau alta persoana fizica/juridica ce
desfasoara activitati comerciale independente la un anumit Festival, in baza unei relatii
contractuale cu Organizatorul.
Zona Festivalului: terenul ingradit de aproximativ 4,6 ha aflat langa sediul Avi-top,
localitatea Razboieni, comuna Ion Neculce, Iasi.
Zona lansarii baloanelor cu aer cald: zona din cadrul Festivalului in care se vor efectua
zboruri libere si captive cu balonul cu aer cald (pregatirea, umflarea si lansarea baloanelor
cu aer cald).

Punerea in aplicare a acestor TC
Prezentele TC reprezinta o intelegere contractuala intre Participant si Organizator, care se
aplica fara exceptie, tuturor Participantilor.
Prezentele TC sunt valabile pe perioada nedeterminata. Participantii convin ca
Organizatorul are dreptul de a modifica unilateral prezentele TC, fara notificare prealabila
catre acestia, iar orice modificare va intra in vigoare in momentul in care va fi publicata pe
Site.
Este in responsabilitatea Participantilor sa cunoasca si sa isi insuseasca prezentele TC.

Prin participarea la Festival, Participantii accepta si sunt de acord cu conditiile
Organizatorului de a controla respectarea TC de fiecare data cand considera ca este cazul.
Natura si complexitatea activitatilor in cadrul Festivalului presupun ca Organizatorul nu va
aplica aceste TC de fiecare data cand vor fi incalcate. Orice decizie a Organizatorului de a
nu pune in practica aplicarea lor, nu trebuie interpretata insa ca o dispensa a dreptului
Organizatorului de a face acest lucru.

Participarea la festival
Accesul
Desi este un eveniment cu intrare gratuita, accesul Participantilor in zona Festivalului este
la discretia Organizatorului. Acesta isi rezerva dreptul ca, in orice moment, fara preaviz si
fara a-si justifica motivele, sa refuze intrarea sau sa exluda de la festival orice Participant
care nu respecta aceste TC, are un comportament ilegal sau nepotrivit care poate deranja
sau afecta siguranta si confortul celorlati Participanti.
Din motive de siguranta, reprezentantii Organizatorului pot solicita perchezitia si/sau
prezentarea actelor de identitate oricarui Participant; in lipsa cooperarii, Organizatorul
poate refuza accesul acestuia in zona Festivalului.
La intrarea in zona Festivalului, Participantul ia la cunostinta si este de acord cu
prezentele TC, care vor fi afisate in loc vizibil.
Pentru sporirea sigurantei in care se desfasoara Festivalul, Organizatorul isi rezerva
dreptul de a restrictiona tipul obiectivelor si dispozitivelor ce pot fi aduse in zona
Festivalului.
Astfel, pentru un eveniment sigur, toti Participantii sunt sfatuiti sa consulte lista cu
obiecte nepermise de mai jos si sa nu detina asupra lor astfel de obiecte in cadrul
Festivalului:

Cu ce ai voie
Paturi
Scaune pliante
Umbrele
Carucioare copii
Bauturi non-alcoolice
Binoclu
Camere si aparate foto

Cu ce NU ai voie
Droguri si substante ilegale (de orice fel)
Animale de companie
Bauturi alcoolice
Lasere
Recipiente din sticla
Lazi frigorifice
Drone (doar cu aprobare prealabila scrisa din partea Organizatorului)
Materiale inflamabile sau explozive (artificii, lampioane, lumanari etc.)
Cutite, arme, obiecte contondente
Orice tip de obiecte care ii pot rani pe alti Participanti
NU SE FUMEAZA IN ZONA DE LANSARE A BALOANELOR CU AER CALD!

Este interzisa intrarea in zona Festivalului cu animale de companie. Acestea se pot speria
de agitatie si zgomotele puternice din cadrul Festivalului.

Parcarea
Este interzisa intrarea Participantilor cu masina in zona Festivalului.
De asemenea, Participantilor li se recomanda sa nu parcheze pe marginea drumurilor,
pentru a nu ingreuna circulatia pe acestea, mai ales a autovehiculelor speciale si ale
pilotilor.
Se poate opta pentru parcare in zona special amenajata. Locurile de parcare nu sunt
proprietatea Organizatorului. Organizatorul nu asigura paza acestora si nu isi asuma
responsabilitatea in caz de daune sau furt asupra oricarui vehicul sau bun aflat in aceste
zone.

Obiecte pierdute
La Infopoint vor putea fi aduse obiectele pierdute, de unde fiecare proprietar isi poate
recupera bunurile, pe durata Festivalului.
Organizatorul nu este responsabil pentru furtul sau pierderea bunurilor Participantilor ori
pentru eventualele pagube produse.

Minorii si persoanele cu dizabilitati
Orice copil avand sub 12 ani trebuie sa fie insotit de catre un adult care admite ca
responsabilitatea participarii in siguranta a minorului la Festival ii apartine exclusiv.
Un minor cu varsta peste 12 ani neinsotit de catre un adult, trebuie sa aiba asupra lui un

act de identitate (carnet de elev sau orice alt document care contine poza minorului, care
atesta varsta acestuia) si Anexa 1 - „Declaratia de angajament”, completata si semnata de
catre un parinte/tutore al minorului, prin care isi asuma raspunderea pentru minor si
confirma prezenta acestuia la festival.
Minorilor le este interzis consumul de bauturi alcoolice si tigari.
Persoanele cu probleme locomotorii, care utilizeaza un scaun rulant pentru deplasare
trebuie sa tina cont de faptul ca Festivalul se desfasoara pe teren cu pamant si iarba,
conditii care ar putea ingreuna folosirea scaunelor.

Comportamentul pe durata Festivalului
In zona Festivalului, Participantii au obligatia sa se abtina de la toate actiunile, declaratiile
sau comportamentul de natura a pune in pericol viata, sanatatea sau integritatea fizica a
altor persoane sau care pot incalca drepturile personale ale altor persoane.
Toti Participantii au obligatia de a coopera pe deplin cu reprezentantii Organizatorului in
limitele legii, de a respecta instructiunile scrise (inclusive semnele de avertizare) si verbale
ale reprezentantilor, voluntarilor Organizatorului, pilotilor, echipajelor, precum si
reprezentatilor institutiilor responsabile cu sanatatea si securitatea.
Este interzisa orice forma de activitate comerciala sau publicitara in zona Festivalului, fara
permisiunea prealabila scrisa a Organizatorului.
Participantii au obligatia de a arunca gunoaiele (inclusive resturi de la mancare, bautura si
mucuri de tigara stinse) in cosurile de gunoi din zona Festivalului.
Utilizarea substantelor calificate ca droguri interzise in baza legii aplicabile este interzisa
in Zona Festivalului si se pedepseste prin lege.

Comportamentul in zona lansarii baloanelor cu aer cald
Fumatul este strict interzis in zona de lansare a baloanelor cu aer cald. Organizatorul isi
rezerva dreptul de a interzice fumatul in oricare (sau toate) zonele din cadrul Festivalului
din timp in timp.
La umflarea baloanelor cu aer cald se folosesc butelii cu gaz, flacara deschisa si funii
puternice.
Participantii au obligatia sa respecte instructiunile pilotilor, ale echipajelor de zbor si ale
reprezentantilor Organizatorului.

Organizatorul recomanda ca Participantii sa pastreze o distanta de 5 m de baloane pe
durata pregatirii, umflarii si lansarii acestora. Participantii trebuie sa fie atenti sa nu calce
pe anvelopa si sa se fereasca din calea balonului imediat dupa lansarea acestuia.
Participantilor le este interzis sa arunce chibrituri aprinse sau alte obiecte inflamabile care
pot cauza incendii.
Datorita zgomotului puternic si a flacarilor mari produse de arzatoarele baloanelor, copiii
se pot speria.
Copiii sub 12 ani vor intra in zona de lansare a baloanelor doar insotiti de parinte/tutore si
vor fi sub permanenta supraveghere a acestuia.
Participantii care vor participa in cadrul Festivalului, la un zbor liber sau captiv cu balonul
cu aer cald, sunt obligati sa completeze si sa semneze Anexa 2 – “Formular asumare
responsabilitate zbor cu balonul cu aer cald”, prin care recunosc si isi asuma
responsabilitatea completa pentru ei sau minorul de care sunt responsabili pentru
activitatile cu balonul cu aer cald.
Din motive de siguranta, cei care nu respecta aceste reguli, vor fi exclusi din zona
Festivalului.

Inregistrarile realizate in cadrul Festivalului
Organizatorul are dreptul de imagine asupra intregului Festival si poate utiliza imaginile
foto si video, efectuate atat de propriul personal, cat si de Participanti, in diverse
materiale realizate cu ocazia Festivalului.
Pe perioada Festivalului, Organizatorul, partenerii Organizatorului sau presa au dreptul de
a inregistra si fotografia evenimentul. Prin participarea la Festival, Participantii iau la
cunostinta ca exista posibilitatea sa apara in aceste materiale si acorda permisiunea
expresa ca materialele cu posibile imagini si inregistrari ale lor sa fie facute publice, fara sa
aiba dreptul de a ridica pretentii asupra Organizatorului.
Organizatorul si persoanele autorizate de Organizator au dreptul nerestrictionat de a
obtine profit din, sau de a utiliza in scopuri de promovare a Festivalului astfel de imagini si
inregistrari ale Participantilor, fara a fi necesar sa ii plateasca pe Participanti pentru
aceasta.
Participantii nu pot, fara acordul prealabil al Organizatorului, sa utilizeze inregistrarile
video si de imagini realizate pe durata Festivalului, in scopuri comerciale. Organizatorul nu

raspunde pentru incalcarea drepturilor personale ale unor Participanti, prin aparitia fara
acordul lor in inregistrarile altor Participanti.

Produsele si Serviciile
La Festival vor fi atat Servicii si Produse gratuite, cat si Servicii si Produse pentru care se
percepe plata. Participantii pot utiliza Serviciile si Produsele furnizate de Partenerii
Contractuali exclusiv pe riscul propriu si exonereaza Organizatorul de orice raspundere
pentru prejudiciile suferite in legatura cu cumpararea sau utilizarea unor Servicii si
Produse furnizate de Partenerii Contractuali. Participantii se obliga sa plateasca toate
Serviciile si Produsele pentru care se percepe plata, utilizand metodele de plata oferite de
Organizator sau Partenerii Contractuali.

Programul Festivalului
Organizatorul nu ofera nicio garantie ca festivalul va avea loc. Festivalul poate fi amanat
sau anulat in orice moment, in urma solicitarii acestui lucru de catre autoritati din motive
de forta majora sau in urma unor circumstante exceptionale care nu se pot prevedea si nu
se pot controla.
Festivalul este un eveniment in aer liber, direct dependent de vreme, asupra careia
Organizatorul nu are niciun control, iar deciziile legate de activitatile de zbor cu balonul
apartin in totalitate pilotilor. Participantul ia la cunostinta ca, in cazul in care vremea
nefavorabila nu va permite deloc baloanelor cu aer cald sa zboare conform programului
evenimentului, Organizatorul nu are obligatia sa anuleze Festivalul.
In cadrul Festivalului, Organizatorul poate efectua modificari (de continut, calitate si
cantitate) ale programului in mod unilateral, fara notificarea anterioara a Participantilor,
in functie de diverse situatii ce pot aparea pe parcurs. Cu toate acestea, Organizatorul va
depune eforturi pentru a pastra programul comunicat in prealabil si, daca mentinerea
programului devine imposibila, pentru a inlocui programul anulat cu un alt program.

Sanatate si securitate
Organizatorul sugereaza Participantilor sa se adreseze reprezentantilor Organizatorului
sau autoritatilor in cazul in care sesizeaza nereguli.
In cazul unei urgente, toata zona Festivalului trebuie evacuata, in ordine si cu calm,
participantii ascultand indicatiile si cooperand cu reprezentantilor Organizatorului si ai
autoritatilor.

Pe teritoriul Festivalului vor exista servicii de asistenta medicala in timpul programului
deschis publicului.
Utilizatorul consimte sa i se acorde tratamentul medical ce poate fi considerat potrivit in
caz de vatamare, accident sau boala pe durata Festivalului si exonereaza complet de
raspundere Organizatorul si toate persoanele care participa la acordarea tratamentului
medical respectiv pentru orice astfel de actiuni.
Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru eventualele prejudicii (materiale sau
fizice) cauzate Organizatorului, Partenerilor acestuia, altor Participanti si terti in cadrul
sau in legatura cu Festivalul, de activitatile sau omisiunile ilicite ale oricarui Participant, de
care acesta este pe deplin raspunzator.
Participantii care sufera de boli psihice, fizice si care pot fi afectati in vreun fel de zgomote
puternice, zone aglomerate sau orice alte asemenea, isi asuma intreaga raspundere
pentru prejudiciile pe care le-ar putea suferi prin prezenta lor in zona Festivalului.
Participantii si parintii/tutorii minorilor prezenti recunosc ca prin natura Festivalului,
participarea nu este fara risc si inteleg ca este imposibil pentru Organizator si
colaboratorii sai sa ofere siguranta absoluta.
Participantii si parintii/tutorii minorilor prezenti admit ca participarea la Festival in
siguranta este doar responsabilitatea lor si sunt de acord sa exonereze Organizatorul,
reprezentantii acestuia, colaboratorii, pilotii si echipajele balonului, proprietarii terenurilor
de unde se vor lansa/ateriza baloanele de orice raspundere pentru riscul ranirii,
accidentarii, decesului, daunelor materiale si/sau morale rezultate inclusiv din actele de
neglijență sau omisiuni ale oricarei alte persoane, dar fără a se limita la acestea, pe care le
pot suporta Participantii sau minorii in cauza, in mod direct sau indirect in urma
participarii la Festival.

Diverse
Site: website-ul www.magiabaloanelor.ro.
Organizatorul nu va avea nicio responsabilitate, de nicio natura, pentru orice fel de
prejudiciu ce rezulta din utilizarea sau din incapacitatea de utilizare a informatiei
prezentate pe Site in legatura cu Festivalul sau orice tip de erori sau omisiuni in continut
ce pot genera prejudicii.

Organizatorul poate sterge, modifica sau adauga orice informatie pe Site, suspenda orice
activitate pe Site, fara nicio notificare prealabila si fara niciun fel de pretentie de orice fel
din partea utilizatorilor acestuia.
Tot ceea ce este postat pe Site si canalele de comunicare, precum si pe diverse tipuri de
suporturi in zona Festivalului, cum ar fi, insa fara a se limita la, elemente de grafica, logouri etc. este proprietatea Organizatorului si/sau a Partenerilor Contractuali ai acestuia.

Date cu caracter personal
Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si
completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si
protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice Organizatorul are obligatia de
a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele
personale pe care utilizatorii Site-ului le furnizeaza despre ei.
Datele furnizate de catre utilizatorii Site-ului se refera la: nume, prenume, email, numar de
telefon, oras, profesie, varsta, studii, informatiile acestea fiind colectate prin mijloace
automate.
Scopul colectarii datelor personale este realizarea operatiunilor de marketing: informarea
utilizatorilor privind Festivalul, activitati de promovare a Produselor si Serviciilor. Alte
scopuri sunt activitatile comerciale, de publicitate, de media, administrative.
Pe site-ul www.magiabaloanelor.ro se pot afla link-uri care fac trimiteri la pagini de
internet externe, pentru care insa nu se aplica prezenta declaratie de confidentialitate.
De asemenea, Organizatorul poate furniza datele cu caracter personal ale utilizatorilor
altor companii cu care se afla in relatii de parteneriat, dar numai in temeiul unui
angajament de confidentialitate din partea acestora, prin care garanteaza ca aceste date
sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform
legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza: furnizori de servicii de marketing, telemarketing
sau alte servicii, asiguratori. Transmiterea datelor personale unor autoritati sau institutii
de stat se va face numai in cazul in care Organizatorul este obligat la aceasta conform
prevederilor legale valabile pe plan national.
Organizatorul nu promoveaza SPAM-ul. Orice utilizator/client care a furnizat explicit
adresa sa de email poate opta pentru stergerea acesteia din baza de date a
Organizatorului.

Prin completarea datelor cu caracter personal in formularele de inscriere
zbor/media/voluntar si/sau de Newsletter (Anunta-ma), utilizatorii Site-ului declara ca
accepta neconditionat ca datele lor personale sa fie incluse in baza de date a
Organizatorului si isi dau acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa fie
stocate, utilizate si prelucrate nelimitat temporal de catre Organizator si colaboratorii
acestuia pentru desfasurarea si/sau derularea de catre Organizator si colaboratorii
acestuia de activitati cum sunt cele mentionate mai sus.
Prin acceptarea prezentelor TC, utilizatorii Site-ului iau la cunostinta faptul ca le sunt
garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces
la date, dreptul de interventie asupra acestora, dreptul de a nu fi supus unei decizii
individuale, dreptul de a se adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor lor garantate
de Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal si libera circulatie a acestor date. Totodata, au dreptul de a se opune
prelucrarii datelor lor personale si de a solicita stergerea totala sau partiala a acestora.
Pe baza unei cereri scrise, datate si semnate, expediate pe adresa
office@magiabaloanelor.ro utilizatorii Site-ului pot exercita, in mod gratuit,
- o data pe an, sa li se confirme faptul ca datele personale sunt sau nu prelucrate;
- sa intervina asupra datelor transmise;
- sa se opuna prelucrarii datelor pentru motive intemeiate si legitime legate de situatia lor
- particulara;
- sa solicite stergerea datelor, cu exceptia situatiilor prevazute de lege.

Dispute
Orice conflict aparut intre Organizator si Participanti ca urmare a participarii la Festival
sau a utilizarii Site-ului se va solutiona pe cale amiabila. In cazul in care acest lucru nu este
posibil, solutionarea conflictelor este de competenta instantelor romane.

Forta majora
In cazuri de forta majora (asa cum sunt acestea definite de Codul Civil), Organizatorul
poate lua decizia unor modificari sau chiar anularea Festivalului in situatii exceptionale.

