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Arka Park Păltiniș  vine în întâmpinarea  nevoii angajaților de a se destinde , de a face mișcare , de a 

socializa după orele de program . 
 

1. Locul de desfãșurare  

Parcul de aventură  Arka Park ( Stațiunea Păltiniș , DJ 106-Sibiu-Păltiniș, Zona Vălari )  

Campionatul de escaladă se va desfășura în codiții de maximă siguranță pentru participanți, iar dacă 
vremea nu este favorabilă se va amâna. 

2. Înscriere  

Prin înscrierea în concurs și plata taxei de participare, concurenții acceptă și își asumă integral 
prezentul regulament. 

Înscrierea se face se va face pe baza unui formular de înscriere. 

Taxa de participare este de 800 RON /echipă.  

Pentru a-II-a echipă înscrisă în concurs din aceleași companii se acordă un discount de 10 % . 

Pentru a-III-a  echipă înscrisă în concurs din cadrul aceleași companii se acordă un discount de 15 % . 

Termen limită de înscriere :  joi, 08.10.2015. 

3. Participanţi  

Campionatul de escaladă  este 

http://bing.com/maps/default.aspx?v=2&pc=FACEBK&mid=8100&where1=Statiunea+Paltinis%2CDJ+106-Sibiu-Paltinis%2C+Zona+Valari+%2C+550001+Sibiu%2C+Romania&FORM=FBKPL0&name=Arka+Park+Paltinis&mkt=en-US
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*Recomandăm fiecărui participant să fie îmbrăcat corespunzător  
- încălțăminte sport lejeră, ghete/ bocanci outdoor, mănuși 
- trening/ îmbrăcăminte lejeră, geacă 
- îmbrăcăminte adecvată condiţiilor meteo 

 

5. Cronometraj 

Cronometrajul se face de către instructorii din cadrul parcului de aventură  Arka Park 

6. Trasee 

Sunt 6 trasee din cadrul parcului de aventură care trebuie parcurse integral de către toate persoanele 

participante la competiție în vederea includerii în clasamentul final. 

În parc  vor fi instructori care vor oferi  ghidaj cu privire la parcurgerea anumitor elemente. 

Fiecare participant care ia parte la competiție este responsabil pentru propria securitate şi siguranţă. 

7. Condiţii ce atrag descalificarea 

 
- Nefolosirea căştii de protecţie pe timpul concursului. 

- Comportamentul lipsit de fair-play faţa de concurenţi sau organizatori. 

 

8. Responsabilitate 

Participanţii îşi asumă întreaga responsabilitate asupra capacităţii de participare, din punct de vedere 

fizic / medical.  

Organizatorii nu pot fi făcuţi răspunzători de nici o dăuna rezultată în urmă participării  la campionat. 

Concurenţii vor manifesta un comportament civilizat, fair-play, faţă de ceilalţi participanţi în cursă. 

Nerespectarea normelor de conduită poate duce la eliminarea concurenţilor din concurs, la decizia 

organizatorilor. 

9.  Premii  

Clasamentul final va fi stabilit în funcţie de timpul fiecărei echipe și premiile câștigătorilor vor fi 

acordate în funcție de clasament. 

Locurile 1, 2 şi 3 vor fi premiate cu medalii, diplome ,trofee și alte premii surpriză. 

10.  Imagini 

Organizatorii  Campionatului de escaladă au drepturi de imagini asupra întregului eveniment. 

Organizatorii pot utiliza imagini foto şi video în diverse materiale de comunicare realizate cu ocazia 

concursului, atât din timpul desfăşurării cât şi în fazele de start şi finish/premiere. 


