TERMENI ȘI CONDIȚII
PARTICIPARE MAGIA BALOANELOR

Definiții
Organizator – Asociația Fabrica de Zbor, cu sediul în Municipiul Iași, cod de înregistrare
fiscal 36001848.
TC –Termeni și Condiții ce guvernează desfășurarea Festivalului, disponibile pe Site.
Festival - festivalul denumit Magia baloanelor- festivalul baloanelor cu aer cald, alcătuit
din totalitatea activităților de zbor cu balonul, sportive, recreative, de muzică, arta și
cultura, precum și a altor servicii și produse gratuite sau cu plata, într-o anumită perioadă,
înr-o anumită zonă.
Participant: orice persoană care participă și intră în zona Festivalului.
Partener Contractual: un operator economic sau altă persoană fizică/juridică ce
desfășoară activități comerciale independente la un anumit Festival, în baza unei relații
contractuale cu Organizatorul.
Zona Festivalului: terenul/locația unde se desfășoară Festivalul, într-o anumită perioadă.
Zona lansării baloanelor cu aer cald: zona din cadrul Festivalului în care se vor efectua
zboruri libere și captive cu balonul cu aer cald (pregătirea, umflarea și lansarea baloanelor
cu aer cald).

Punerea în aplicare a acestor TC
Prezentele TC reprezintă o înțelegere contractuală între Participant și Organizator, care
se aplică fără excepție, tuturor Participanților.
Prezențele TC sunt valabile pe perioada nedeterminată. Participanții convin că
Organizatorul are dreptul de a modifica unilateral prezentele TC, fără notificare prealabilă
către aceștia, iar orice modificare va intra în vigoare în momentul în care va fi publicată pe
Site.
Este în responsabilitatea Participanților să cunoască și să își însușească prezentele TC.

Prin participarea la Festival, Participanții acceptă și sunt de acord cu condițiile
Organizatorului de a controla respectarea TC de fiecare dată când consideră că este
cazul.
Natura și complexitatea activităților în cadrul Festivalului presupun că Organizatorul nu
va aplica aceste TC de fiecare dată când vor fi încălcate. Orice decizie a Organizatorului de
a nu pune în practică aplicarea lor, nu trebuie interpretată însă ca o dispensă a dreptului
Organizatorului de a face acest lucru.

Participarea la festival
Accesul
Accesul Participanților în zona Festivalului este la discreția Organizatorului. Acesta își
rezervă dreptul că, în orice moment, fără preaviz și fără a-și justifica motivele, să refuze
intrarea sau să exludă de la festival orice Participant care nu respectă aceste TC, are un
comportament ilegal sau nepotrivit care poate deranja sau afecta siguranța și confortul
celorlați Participanți.
Din motive de siguranță, reprezentanții Organizatorului pot solicita percheziția și/sau
prezentarea actelor de identitate oricărui Participant; în lipsa cooperării, Organizatorul
poate refuza accesul acestuia în zona Festivalului.
La intrarea în zona Festivalului, Participantul ia la cunoștință și este de acord cu
prezențele TC, care vor fi afișate în loc vizibil.
Pentru sporirea siguranței în care se desfășoară Festivalul, Organizatorul își rezervă
dreptul de a restricționa tipul obiectivelor și dispozitivelor ce pot fi aduse în zona
Festivalului.
Astfel, pentru un eveniment sigur, toți Participanții sunt sfătuiți să consulte lista cu
obiecte nepermise de mai jos și să nu dețină asupra lor astfel de obiecte în cadrul
Festivalului:

Cu ce ai voie
Paturi
Scaune pliante
Umbrele
Cărucioare copii
Băuturi non-alcoolice
Binoclu
Camere și aparate foto

Cu ce NU ai voie
Droguri și substanțe ilegale (de orice fel)
Animale de companie
Băuturi alcoolice
Lasere
Recipiente din sticlă
Lăzi frigorifice
Drone (doar cu aprobare prealabilă scrisă din partea Organizatorului)
Materiale inflamabile sau explozive (artificii, lampioane, lumânări etc.)
Cuțite, arme, obiecte contondente
Orice tip de obiecte care pot răni alți Participanți
NU SE FUMEAZĂ ÎN ZONA DE LANSARE A BALOANELOR CU AER CALD!

Nu recomandăm intrarea in zona Festivalului cu animale de companie. Acestea se pot
speria de agitatie și zgomotele puternice din cadrul Festivalului, datorate mulțimii și
activităților din jurul baloanelor cu aer cald.

Parcarea
Este interzisă intrarea Participanților cu mașina în zona Festivalului.
De asemenea, Participanților li se recomandă să nu parcheze pe marginea drumurilor,
pentru a nu îngreuna circulația pe acestea, mai ales a autovehiculelor speciale și ale
piloților.
Se poate opta pentru parcare în zona special amenajată. Locurile de parcare nu sunt
proprietatea Organizatorului. Organizatorul nu asigură paza acestora și nu își asumă
responsabilitatea în caz de daune sau furt asupra oricărui vehicul sau bun aflat în aceste
zone.

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

Minorii și persoanele cu dizabilități
Orice copil având sub 12 ani trebuie să fie însoțit de către un adult care admite că
responsabilitatea participării în siguranță a minorului la Festival îi aparține exclusiv.

Un minor cu vârsta peste 12 ani neînsoțit de către un adult, trebuie să aibă asupra lui un
act de identitate (carnet de elev sau orice alt document care conține poza minorului, care
atestă vârsta acestuia) și Anexa 1 - „Declarația de angajament”, completată și semnată de
către un părinte/tutore al minorului, prin care își asumă răspunderea pentru minor și
confirmă prezența acestuia la festival.
Minorilor le este interzis consumul de băuturi alcoolice și țigări.
Persoanele cu probleme locomotorii, care utilizează un scaun rulant pentru deplasare
trebuie să țină cont de faptul că Festivalul se desfășoară pe teren cu pământ și iarbă,
condiții care ar putea îngreuna folosirea scaunelor.

Comportamentul pe durata Festivalului
În zona Festivalului, Participanții au obligația să se abțină de la toate acțiunile, declarațiile
sau comportamentul de natură a pune în pericol viața, sănătatea sau integritatea fizică a
altor persoane sau care pot încălca drepturile personale ale altor Participanți.
Toți Participanții au obligația de a coopera pe deplin cu reprezentanții Organizatorului în
limitele legii, de a respecta instrucțiunile scrise (inclusive semnele de avertizare) și
verbale ale reprezentanților, voluntarilor Organizatorului, piloților, echipajelor, precum și
reprezentaților instituțiilor responsabile cu sănătatea și securitatea.
Este interzisă orice formă de activitate comercială sau publicitară în zona Festivalului, fără
permisiunea prealabilă scrisă a Organizatorului.
Participanții au obligația de a arunca gunoaiele (inclusive resturi de la mâncare, băutură și
mucuri de țigară stinse) în coșurile de gunoi din zona Festivalului.
Utilizarea substanțelor calificate ca droguri interzise în baza legii aplicabile este interzisă
în Zona Festivalului și se pedepsește prin lege.

Comportamentul în zona lansării baloanelor cu aer cald
Fumatul este strict interzis în zona de lansare a baloanelor cu aer cald. Organizatorul își
rezervă dreptul de a interzice fumatul în oricare (sau toate) zonele din cadrul Festivalului
din timp în timp.
La umflarea baloanelor cu aer cald se folosesc butelii cu gaz, flacăra deschisă și funii
puternice.
Participanții au obligația să respecte instrucțiunile piloților, ale echipajelor de zbor și ale
reprezentanților Organizatorului.
Organizatorul recomandă ca Participanții să păstreze o distanță de 5 m de baloane pe

durata pregătirii, umflării și lansării acestora. Participanții trebuie să fie atenți să nu calce
pe anvelopa și să se ferească din calea balonului imediat după lansarea acestuia.
Participanților le este interzis să arunce chibrituri și mucuri de țigară aprinse sau alte
obiecte inflamabile care pot cauza incendii.
Copiii se pot speria de flăcările mari și de zgomotul puternic produs de arzătoarele
baloanelor.
Copiii sub 12 ani vor intra în zona de lansare a baloanelor doar însoțiți de părinte/tutore și
vor fi sub permanenta supraveghere a acestuia.
Persoanele care vor participa în cadrul Festivalului la un zbor liber sau captiv cu balonul
cu aer cald, sunt obligate să completeze și să semneze Anexa 2 – “Formular asumare
responsabilitate zbor cu balonul cu aer cald”, prin care recunosc și își asumă
responsabilitatea completă pentru ele sau minorul de care sunt responsabile pentru
activitățile cu balonul cu aer cald. Informațiile despre zboruri (date generale, metoda de
exprimare a intenției de a zbura, recomandări utile) vor fi actualizate pe site periodic, în
secțiunea “Vreau să zbor” și sunt aplicabile la momentul afișării lor tututor utilizatorilor
Site-ului.
Din motive de siguranță, cei care nu respectă aceste reguli, vor fi excluși din zona
Festivalului.

Înregistrările realizate în cadrul Festivalului
Organizatorul are dreptul de imagine asupra întregului Festival și poate utiliza imaginile
foto și video, efectuate atât de propriul personal, cât și de Participanți, în diverse
materiale realizate cu ocazia Festivalului.
Pe perioada Festivalului, Organizatorul, partenerii Organizatorului sau presa au dreptul
de a înregistra și fotografia evenimentul. Prin participarea la Festival, Participanții iau la
cunoștință că există posibilitatea să apară în aceste materiale și acordă permisiunea
expresă ca materialele cu posibile imagini și înregistrări ale lor să fie făcute publice, fără
să aibă dreptul de a ridica pretenții asupra Organizatorului.
Organizatorul și persoanele autorizate de Organizator au dreptul nerestricționat de a
obține profit din, sau de a utiliza în scopuri de promovare a Festivalului astfel de imagini și
înregistrări ale Participanților, fără a fi necesar să îi plătească pe Participanți pentru
aceasta.
Participanții nu pot, fără acordul prealabil al Organizatorului, să utilizeze înregistrările
video și de imagini realizate pe durata Festivalului, în scopuri comerciale. Organizatorul
nu răspunde pentru încălcarea drepturilor personale ale unor Participanți, prin apariția

fără acordul lor în înregistrările altor Participanți.

Produsele și Serviciile
La Festival vor fi atât Servicii și Produse gratuite, cât și Servicii și Produse pentru care se
percepe plata. Participanții pot utiliza Serviciile și Produsele furnizate de Partenerii
Contractuali exclusiv pe riscul propriu și exonerează Organizatorul de orice răspundere
pentru prejudiciile suferite în legătură cu cumpărarea sau utilizarea unor Servicii și
Produse furnizate de Partenerii Contractuali. Participanții se obligă să plătească toate
Serviciile și Produsele pentru care se percepe plata, utilizând metodele de plată oferite de
Organizator sau Partenerii Contractuali.

Programul Festivalului
Organizatorul nu oferă nicio garanție că festivalul va avea loc. Festivalul poate fi amânat
sau anulat în orice moment, în urma solicitării acestui lucru de către autorități din motive
de forță majoră sau în urma unor circumstanțe excepționale care nu se pot prevedea și
nu se pot controla.
Festivalul este un eveniment în aer liber, direct dependent de vreme, asupra căreia
Organizatorul nu are niciun control, iar deciziile legate de activitățile de zbor cu balonul
cu aer cald aparțin în totalitate piloților. Participantul ia la cunoștință că, în cazul în care
vremea nefavorabilă nu va permite deloc baloanelor cu aer cald să zboare conform
programului evenimentului, Organizatorul nu are obligația să anuleze Festivalul.
În cadrul Festivalului, Organizatorul poate efectua modificări (de conținut, calitate și
cantitate) ale programului în mod unilateral, fără notificarea anterioară a Participanților,
în funcție de diverse situații ce pot apărea pe parcurs. Cu toate acestea, Organizatorul își
va da interesul pentru a păstra programul comunicat în prealabil și, dacă menținerea
programului devine imposibilă, pentru a înlocui programul anulat cu un alt program.

Sănătate și securitate
Organizatorul sugerează Participanților să se adreseze reprezentanților Organizatorului
sau autorităților în cazul în care sesizează nereguli.
În cazul unei urgențe, toată zona Festivalului trebuie evacuată, în ordine și cu calm,
participanții ascultând indicațiile și cooperand cu reprezentanților Organizatorului și ai
autorităților.
Pe teritoriul Festivalului vor exista servicii de asistență medicală în timpul programului
deschis publicului.
Utilizatorul consimte să i se acorde tratamentul medical ce poate fi considerat potrivit în
caz de vătămare, accident sau boală pe durata Festivalului și exonerează complet de

răspundere Organizatorul și toate persoanele care participă la acordarea tratamentului
medical respectiv pentru orice astfel de acțiuni.
Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru eventualele prejudicii (materiale sau
fizice) cauzate Organizatorului, Partenerilor acestuia, altor Participanți și terți în cadrul
său în legătură cu Festivalul, prin activitățile sau omisiunile ilicite ale oricărui Participant,
de care acesta este pe deplin răspunzător.
Participanții care suferă de boli psihice, fizice și care pot fi afectați în vreun fel de
zgomote puternice, zone aglomerate sau orice alte asemenea, își asumă întreaga
răspundere pentru prejudiciile pe care le-ar putea suferi prin prezența lor în zona
Festivalului.
Participanții și părinții/tutorii minorilor prezenți recunosc ca prin natura Festivalului,
participarea nu este fără risc și înțeleg că este imposibil pentru Organizator și
colaboratorii săi să ofere siguranța absolută.
Participanții și părinții/tutorii minorilor prezenți admit că participarea la Festival în
siguranță este doar responsabilitatea lor și sunt de acord să exonereze Organizatorul,
reprezentanții acestuia, colaboratorii, piloții și echipajele baloanelor, proprietarii
terenurilor de unde se vor lansa/ateriza baloanele de orice răspundere pentru riscul
rănirii, accidentării, decesului, daunelor materiale și/sau morale rezultate inclusiv din
actele de neglijență sau omisiuni ale oricărei alte persoane, dar fără a se limita la acestea,
pe care le pot suporta Participanții sau minorii în cauză, în mod direct sau indirect în urma
participării la Festival.

Diverse
Site: website-ul www.magiabaloanelor.ro.
Organizatorul nu va avea nicio responsabilitate, de nicio natură, pentru orice fel de
prejudiciu ce rezultă din utilizarea sau din incapacitatea de utilizare a informației
prezentate pe Site în legătură cu Festivalul sau orice tip de erori sau omisiuni în conținut
ce pot genera prejudicii.
Organizatorul poate șterge, modifica sau adauga orice informație pe Site, suspenda orice
activitate pe Site, fără nicio notificare prealabilă și fără niciun fel de pretenție de orice fel
din partea utilizatorilor acestuia.
Toate materialele de pe Site și canalele de comunicare, precum și pe diverse tipuri de
suport publicitar, cum ar fi, însă fără a se limita la, elemente de grafică, logo-uri, texte etc.
sunt proprietatea exclusivă a Organizatorului și/sau a Partenerilor Contractuali ai acestuia
și nu pot fi utilizate fără acordul acestora.

Date cu caracter personal
Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și
completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și
protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice Organizatorul are obligația
de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele
personale pe care utilizatorii Site-ului le furnizează despre ei.
Datele furnizate de către utilizatorii Site-ului se referă la: nume, prenume, email, număr
de
telefon, oraș, profesie, vârstă, studii etc, informațiile acestea fiind colectate prin mijloace
automate.
Scopul colectării datelor personale este realizarea operațiunilor de marketing: informarea
utilizatorilor privind Festivalul, activități de promovare a Produselor și Serviciilor. Alte
scopuri sunt activitățile 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 însă nu se aplică prezența declarație de confidențialitate.
De asemenea, Organizatorul poate furniza datele cu caracter personal ale utilizatorilor
altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui
angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date
sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform
legislației în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de marketing, telemarketing
sau alte servicii, asigurători. Transmiterea datelor personale unor autorități sau instituții
de stat se va face numai în cazul în care Organizatorul este obligat la aceasta conform
prevederilor legale valabile pe plan național.
Organizatorul nu promovează SPAM-ul. Orice utilizator/client care a furnizat explicit
adresa sa de email poate opta pentru ștergerea acesteia din baza de date a
Organizatorului.
Prin completarea datelor cu caracter personal în formularele de pe Site, utilizatorii Siteului declară că acceptă necondiționat ca datele lor personale să fie incluse în baza de date
a Organizatorului și își dau acordul expres și neechivoc că toate aceste date personale să
fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat temporal de către Organizator și colaboratorii
acestuia pentru desfășurarea de către Organizator și colaboratorii acestuia de activități
cum sunt cele menționate mai sus, specifice Festivalului.
Prin acceptarea prezentelor TC, utilizatorii Site-ului iau la cunoștință faptul că le sunt
garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces
la date, dreptul de intervenție asupra acestora, dreptul de a nu fi supus unei decizii
individuale, dreptul de a se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor lor garantate
de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal și libera circulație a acestor date. Totodată, au dreptul de a se opune
prelucrării datelor lor personale și de a solicita ștergerea totală sau parțială a acestora.

Pe baza unei cereri scrise, datate și semnate, expediate pe adresa
office@magiabaloanelor.ro utilizatorii Site-ului pot exercita, în mod gratuit,
- o dată pe an, să li se confirme faptul că datele personale sunt sau nu prelucrate;
- să intervină asupra datelor transmise;
- să se opună prelucrării datelor pentru motive întemeiate și legitime legate de
situația lor particulară;
- să solicite ștergerea datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege.

Dispute
Orice conflict apărut între Organizator și Participanți ca urmare a participării la Festival
sau a utilizării Site-ului se va soluționa pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este
posibil, soluționarea conflictelor este de competența instanțelor române.

Forța majoră
În cazuri de forță majoră (așa cum sunt acestea definite de Codul Civil), Organizatorul
poate lua decizia unor modificări sau chiar anularea Festivalului în situații excepționale.

