DUPLICAT
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPIONATULUI NATIONAL DE FOTBAL AL
FERMIERILOR

I. ORGANIZATOR
I.1. Organizatorul CAMPIONATULUI NATIONAL DE FOTBAL AL FERMIERILOR este
ASOCIATIA PRODUCATORILOR DE PORUMB DIN ROMANIA.
II. DURATA CAMPIONATULUI NATIONAL DE FOTBAL AL FERMIERILOR
II.1. Inscrierile la Campionatul National de Fotbal al Fermierilor se desfasoara intre 1 Decembrie
2021 ora 12:00 si 1 Februarie 2022 ora 12:00 si se pot realiza online printr-un email la
office@apprs.ro sau la numărul de telefon 0749303026.
II.2. Campionatul National de Fotbal al Fermierilor va fi organizat in Ialomita, Constanta, Iasi,
Timisioara si Judetul Brasov (finala) si se va desfasura in perioada Februarie 2022 si 30 Iunie 2022.
III. DREPTUL DE PARTICIPARE
III.1. Are drept de participare orice membru de sex masculin al Asociatiei de Producatori de
Porumb din Romania.
III.2. Pentru a putea participa la Campionatul National de Fotbal al Fermierilor, persoanele
interesate trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) sa aiba varsta de minim 18 ani impliniti anterior datei de inscriere si sa fie de sex masculin
b) sa fie membru al Asociatiei de Producatori de Porumb din Romania
c) sa se inscrie printr-un email la office@apprs.ro sau la numărul de telefon 0749303026.
d) fiecare candidat va completa și semna declarația pe propria răspundere prin care se declară
apt de a participa la o astfel de competiție. Participarea este gratuita nefiind necesar achitarea nici
unei taxe.
e) sa prezinte certificatul verde COVID sau un test PCR negativ, realizat in ultimele 48 de ore.
(aceasta conditie se aplica la momentul participarii fizice in cadrul competitiei)
III.3. Nu pot participa la acest concurs administratorii sau salariatii societatii Asociatiei de
Producatori de Porumb din Romania si alte persoane implicate in organizarea si desfasurarea
Campionatului Nationat de Fotbal al Fermierilor, precum si sotul/sotia, rudele si afinii lor de
gradul I.
III.4. Un participant se poate inscrie la Campionat o singura data.
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III.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula inscrierea oricarui Participant care nu respecta
Regulamentul sau care este suspectat de frauda, fara a avea obligatia de a o demonstra cu probe.
IV. MODUL DE DESFASURARE
IV.1. Campionatul National de Fotbal al Fermierilor se desfasoara numai pe teritoriul Romaniai
in localitatile Ialomita, Constanta, Iasi, Timisoara iar in Judetul Brasov va avea loc Finala
Campionatului.
IV.2. Pentru a se putea inscrie, participantul trebuie sa fie membru APPR.
IV.3.1 O echipa este formata din 5 jucatori + 1 portar si maxim 3 rezerve.
IV.3.2 Organizatorul pune la dispozitie echipamentul de fotbal al fiecarui jucatori dupa cum
urmeaza:

•
•
•

Tricou
Short
Jambieri

Participantii trebuie sa vina cu propriile ghete de fotbal si manusi speciale de portar.
IV.3.2 Vom exista patru zone in care se vor desfasura meciurile de grupe: Iasi, Timisoara, Ialomita
si Constanta. In fiecare zona vor exista 8 echipe si se vor juca 6 meciuri pe fiecare zona. Meciurile
de grupe vor avea loc in perioada 25 februarie-19 martie 2022.Fiecare meci va fi arbitrat de un
arbitru profesionist.
O partidă se desfasoară pe parcursul a două reprize de câte 15 de minute de joc efectiv fiecare.
Durata fiecărei repriză poate fi prelungită de către arbitri. Pauza dintre reprize va fi de 5 minute.
IV.4.1.Înainte de începerea Campionatului se va trage la sorți ordinea în care vor juca echipele si
meciurile. Tragerea la sorți va avea loc in prima decada a lunii Februarie 2022 si va fi
publicata pe site-ul campionatului www.campionatulfermierilor.ro .
IV.4.2.Echipa castigatoare a unui meci va fi cea care va avea la finalul celor doua reprize, cele mai
multe goluri marcate. In caz de egalitate, se va recurge la 5 lovituri libere pentru fiecare echipa.
In cazul putin probabil a unei noi egalitati, se va recurge la cate 1 lovitura libera la poarta pentru
fiecare echipa pana la ratare. Echipa castigatoare va fi cea care are cele mai multe puncte marcate
( goluri valabile).
IV.4.3. Rezultatele extragerii de ordine a meciurilor vor fi publicate pe site-ul oficial al
Campionatului National de Fotbal al Fermierilor si pe paginiile de Facebook si Instagram a
Organizatorului in prima decada a lunii Februarie 2022.
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. IV.5.1 Sferturile, semifinala si final a se vor desfasura in Judetul Brasov in luna m ai sau iunie 2022
ctie de cum terminam etapele pe regiuni. Ech ipele
'

'finale în ordinea tragerii la
rul maxim d e

jucători

de

sorţi.

rezervă

Finala va fi

câşti gă toare

disputa tă

de

vor juca, de asemenea, în

dou ă

cele mai bune echipe.

este de 3. Un joc nu poate continua cu mai

pu ţin

de 4

i (incluzând portarul). În caz d e descompletare a uneia dintre echipe sub numă rul stabilit
/ -----

s, arbitrii vor descalifica echipa.
IV.5.2

Dacă

sancţionată

o

echipă refu ză să

joace un m eci sau

să

cu pierderea jocului. Pe parcu rsul unui joc,

continue jocul care a început, ea va fi
numărul

înlocuirilor de jucători este in

numar d e maxim 3, iar înlocuirile se fac de că tre căpitanul echipei. Un jucător care a fost înlocuit
poate reveni pe terenul de joc pentru a înlocui un alt jucă tor. O înlocuire poate fi
de căpitanul echipei, când mingea este în joc sau

afară

efectuată

doar

din joc, iar pentru efectuarea unei astfel d e

înlocuiri trebuie respectate urm ă toarele condiţii:
•
•
•

Jucă torul

care părăseşte terenul de joc trebuie să facă acest lucru prin dreptul propriei
sale zone de înlocuire;
Jucă torul care intră p e terenul de joc trebuie, de asem enea, să treacă prin zona sa de
înlocuiri.
Procedura de înlocuire se termină în momentul în care jucătorul d e rezervă pătrunde pe
terenul de joc.

Din acel moment, el devine ju că tor activ, iar jucătorul care a fost înlocuit încetează
jucător

să

mai fie

activ. Portarul poate fi înlocuit de oricare din jucători.

IV.6. Organizatorul are dreptul sa faca publice pe conturile de Instagram si Facebook, numele
castigatorilor si castigurile acordate. 1n situatia in care castigatorii refuza sa accepte premiul
castigat, respectivul premiu nu va fi înlocuit cu un alt premiu sau beneficiu si nici nu se va acorda
contravaloarea premiului in bani, ramanand in posesia Organizatorului.
IV.7. Utilizatorii care nu îndeplinesc conditiile de înscriere si participare m entionate in
Regulament vor fi eliminati d e catre Organizator.
V. DESCRIEREA PREMIILOR ACORDATE

V.1.1 Premiile ce pot fi castigate sunt in numar total de 9 kit-uri complete d e echipament sportiv
care contin:
@

@
@
@

@
@

O geanta pentru echipamente
O pereche de ghete d e fotbal
Un set complet tricou+ short + jampieri
Un tren ing format din pantaloni si bluza cu maneca lunga
O geaca de iarna
O pelerina de p loaie

V.1.2 Vor exista si 4 premii sub forma d e trofeu pentru:
• Cupa Campionatul National de Fotbal al Fermierilor
• Golgheterul Campionatului
• Veteranul competiei
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•

Cel mai bun portar

~ţ

V.2. Valoarea totala a celor 9 kit-uri ce compun premiul cel mare este de 3000 Euro.Nu se a
contravaloarea in bani a premiilor.
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VI. ACORDAREA PREMIILOR

.9,

SrtAH-0'

VI.1.1. Castigatorii vor fi desemnati conform:
•
•
•
•

Cupa Campionatul National de Fotbal al Fermierilor care se va acorda echipei
castigatoare din mare finala
Golgheterul Campionatului care se va acordat jucatorului cu cel m ai mare numar de
goluri
Veteranul competiei, jucătorul cu vârsta cea mai înaintată care va juca cel puţin 10
minute
Cel mai bun portar, premiul va fi acordat de catre organizatori in urma analizei
meciurilor

VI.2.1. Castigatorii vor ridica premiile personal d e la un reprezentant al Organizatorului in
maxim 20 de zile de la finalizarea MAREI FINALE (premiile sunt conditionate de marimile
castigatorilor, astfel incat organiza torul trebuie sa stie cine castiga p entru a putea realiza premiile
pe marimile dorite).
VII. CONDITII DE VALIDARE A CASTIGATORILOR

VII.I. Pentru a fi validat drept castigator, participantul trebuie sa indeplineasca cumulativ
conditiile d escrise in sectiunile anterioare ale Regulamentului. De asemenea, in momentul
receptiei premiului, Participantul trebuie sa confirme primirea acestuia prin semnarea
formularului de primire prezentat de Organizator, cu indicarea numelui complet.
VIl.2.1. Din dorinta de a nu prejudicia nicio persoana care doreste sa participe la prezentul
Campionatul National de Fotbal al Fermierilor, Organizatorul isi rezerva dreptul de a efectua
verificari în ceea ce priveste corecta participare.
VII.2.2. In cazul in care, in urma verificarilor desfasurate de Organizator, rezulta ca exista
participanti care încearca sau au încercat sa fraudeze procesul de înscriere, Organizatorul poate
sa le restrictioneze participarea la Campionatul National de Fotbal al Fermierilor pe toatadurata
acesteia si/sau sa le retraga dreptul la premiul obtinut ca rezultat al activitatii lor n econforme.
VIII. LIMITAREA RASPUNDERII

VIIl.l. Inscrierile inainte sau <lupa p erioada mentionata in Regulament, nu vor fi luate in
considerare.
VIIl.2. Organizatorul nu isi asum a raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte
probleme la înscrierea la Campionatul National de Fotbal al Fermierilor, cau za te de furnizorul de
internet sau conexiunea la internet a persoanei care doreste sa se inscrie. De asemenea,
Organizatorului nu i se pot imputa intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale furnizorului
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de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic
·
I

„

:\,

ns care pot periclita înscrierea la evenimen t in perioada de desfasurare a acestuia.

•

AXE SI IMPOZITE

.1. Nu exista taxa de participare pentru cei ce se înscriu la Campionatu l National de Fotbal al
Fermierilor.
IX.2. Participantilor la campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte
su plimentare, cu exceptia cheltuielilor de cazare daca sunt persoane care vin din alte localitati
pentru desfasurarea meciurilor.
X. INFORMAREA PARTICIPANTILOR

X.l. Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant,
pu tand fi consultat pe www .campionatulfermierilor.ro in perioada 01.12.2021-1.09.2022.
X.2. Prin participarea la prezenta Campionatul National de Fotbal al Fermierilor, toti
participantii sunt d e acord ca numele lor de utilizator sa fie stocate si procesate in scopul
desernnarii castigatorilor. Prin acceptarea premiului, participantii castigatori sunt de acord sa isi
dezvaluie suplimentar datele de identificare necesare in scopul livrarii premiului (nume,
prenume, adresa de livrare, numar de telefon, adresa de e-mail), acestea putand fi folosite
exclusiv pentru activitatile desfasurate de societatea Asociatia Producatorilor de Porumb din
Romania si partenerii sai in legatura cu organizarea prezentului concurs, cu respectarea

dispozitiilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind

protecţia

persoanelor fizice în

ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor d ate.
X.3. Conform prevederilor legale, participantii au acces gratuit la datele personale colectate sau
prelucrate de Organizator, personal sau prin mandatari, printr-o cerere scrisa, datata si semnata,
adresata acestuia. Participantii au, de asemenea, dreptul de interventie asupra datelor personale
putand, <lupa caz, solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror
prelucrare nu este conforma cu dispozitiile Regulamentului (UE) 2016/679, in special a datelor
incomplete sau inexacte. 1n conditiile de mai sus participantii pot solicita, totodata, transformarea
in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, avanddreptul de a se opune
in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia particulara, ca datele care ii
vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in careexista dispozitii legale
contrare.
X.4. Prin participarea la Campionatul National de Fotbal al Fermierilor, participantii sunt de
acord ca, in situatia in care vor fi desernnati castigatori, numele lor de utilizator sa poata fifacute
publice cu ocazia anu.ntarii castigatorilor, fara ca acestia sa emita p retentii financiare fata de
Organizator pentru organizarea acestor operatiuni.
X.5. Prevederile prezentei sectiuni se completeaza cu prevederile Politicii de confidentialitate
publicate pe site www.campionatulfermierilor.ro. In caz d e neconcordanta intre acestea,
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prevederile prezentului Regulament vor prevala.

XI. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI
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Xl.l. Organizatorul este exonerat de raspundere in caz de forta majora sau de caz fortuit, potrivit._
prevederilor art. 1351 Cod Civil.
Xl.2. Pentru scopul acestui regulament, forta majora inseanu1a orice eveniment care nu poate fi
controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din
urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul regulament. In
categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii,
greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate
interzice sau modifica termenii Regulamentului.
Xl.3. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice situatii ce ar putea rezulta din
folosirea de catre o alta persoana decat participantul a datelor sale de identificare, a numarului
de telefon, a adresei de e-mail ori a contului sau de Instagram.
XII. DISPOZITII FINALE

XII.1. Prin inscrierea la Campionatul National de Fotbal al Fermierilor, participantii sunt de acord
cu prevederile prezentului regulament.
XIl.2. Asociatia Producatorilor de Porumb din Romania isi rezerva dreptul sa modifice
prezentul Regulament prin act aditional ori de cate ori este necesar, cu publicarea actuluiaditional
pe site-ul oficial al Organizatorului, respectiv www.campionatulfermierilor.ro.
XIl.3. Orice reclamatie legata de desfasurarea Campionatului va fi adresata in scris
Organizatorului la adresa sediului social specificata in prezentul Regulament, in termen de 5
(cinci) zile lucratoare de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.
XIl.4. Eventualele litigii aparu te intre Organizator si participantii la Campionat vor fi solutionate
pe cale amiabila sau, in cazul in care ace.a sta nu vă fi posibila, de catre instantele judecatoresti
competente.
Telmoredactat la sediul Societăţii Profe~.i~nale Notariale - Biroul Notarilor Publici Actum într-un
exemplar original care rămâne în arhiv~'biroului notarial şi în 3 (trei) duplicate, din care 1 (unul)
rămâne în

arhiva biroului notarial şi 2 (două) s-au eliberat părţii.
ASOCIATIA PRODUCATORILOR DE PORUMB DIN RO MANIA
prin împuternicit HURJUI ANCA-GABRIELA
s.s. indescifrabil
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ROMÂNIA
UN I UNEA NAŢ I ONALĂ A NOT A RI LOR PU BLIC I DIN ROMÂN I A
SOCI ETATE PRO F ES I ONA LĂ NOTA RI A LĂ ACT UM
Lice nţă de fun cţ i ona re nr. 185/2021
Bu c ureşti , Str. Dr. Iacob Felix nr. 14, et. 2, ap. 5 1, sector I

E-mail: horgeanotar@gmail.com

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR.1245
Anul 2020, Luna Noiembrie, Ziua 26
În faţa mea, HORGEA CRISTIAN-OCTAVIAN, notar public, la sediul biroului notarial s-a
prezentat:
HURJUI ANCA-GABRIELA, cetăţean român, domiciliată în Mun. Bucureşti, str. Gheorghe
Petraşcu nr. 10, bl. 7, sc. 4, et. 2, ap. 129, sector 3, identificată prin CI seria RK nr. 450442, emisă de
S.P.C.E.P. Sector 3 la data de 05.11.2019, CNP 2881003430077, in calitate de împuternicit al
ASOCIATIEI PRODUCATORILOR DE PORUMB DIN ROMANIA, persoană juridică organizata
şi înregistrată în conformitate cu legea romana, cu sediul în localitatea Mihail Kogălniceanu, jud.
Ialomita, înregistrată în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor sub nr. 17077/A/20, cu personalitate
juridică în baza Încheierii din data de 09.05.2013, pronunţată de Judecătoria Feteşti în dosarul nr.
8790/229/2012, în baza procurii autentificate sub nr. 587 din data de 25 Noiembrie 2021 d e notar
public Vasilescu Elena, cu sediul în Slobozia,
care, după ce a citit actul, a declarat că i-a înţeles conţinutul, că cele cuprinse în act reprezintă
voinţa sa, a consimţit la autentificarea prezentului înscris şi a semnat unicul exemplar al acestuia.
În temeiul art. 12 lit. b) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995 republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS.
S-a încasat onorariul în sumă de 400 lei + 76 lei T.V.A. cu bon fiscal nr. 05/26.11.2021.
NOTAR PUBLIC,
HORGEA CRISTIAN-OCTAVIAN
s.s. indescifrabil
L.S.
Prezentul duplicat s-a întocmit în 3 (trei) exemplare d e HORGEA CRISTIAN-OCTAVIAN, notar
public, astăzi, data autentificării actului, are •
probantă ca originalul şi constituie titlu
executoriu în condiţiile legii.
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