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MASHA ŞI URSUL - Expoziţie Interactivă pentru copii
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1. Organizatorul şi durata evenimentului
1.1 Organizator
Organizator al evenimentului este Polus Transilvania Companie de Investiţii SA, cu sediul social în Floreşti, str.
Avram Iancu nr. 492-500, judeţ Cluj, România, cod unic de înregistrare RO 9693652 şi număr de ordine la
Registrul Comerţului J12/1492/1997. Evenimentul are caracter interactiv și educațional şi urmăreşte creşterea
notorietăţii centrului comercial.
1.2 Descriere. Durata. Locul desfăşurării
Evenimentul poartă denumirea MASHA ŞI URSUL - Expoziţie Interactivă pentru copii şi permite participarea
gratuită pentru copii şi familiile acestora sau grupuri organizate de copii însoţite de un tutore/adult, în
conformitate cu condiţiile şi dreptul de participare detaliate mai jos.
În cadrul evenimentului participanţii vor fi ghidați de către Personalul Activităţii către zonele cu activități.
Evenimentul se desfăşoară în perioada 8-17 septembrie 2017, între orele 12:00-20:00, în incinta centrului
comercial VIVO! Cluj-Napoca, situat în localitatea Floreşti, str. Avram Iancu, nr. 492-500.
2. Dreptul de participare şi modalitatea de înscriere în cadrul evenimentului
La evenimentul MASHA ŞI URSUL - Expoziţie Interactivă pentru copii pot participa persoanele fizice, române sau
străine, copii cu vârsta între 3 şi 10 ani, însoţiţi de adulţi sau în grupuri organizate însoţiţi de tutore/adult.
Înscrierea în cadrul evenimentului se va face în prealabil participării în cadrul evenimentului, de către Personalul
Activității, prin furnizarea de către participanţi (copilul/iii alături de parinte/ţi sau tutore) a unor date precum
Numele şi Prenumele, adresa de domiciliu, adresa de email şi numărul de telefon.
În cazul grupurilor organizate participarea se va face pe baza de programare prealabilă prin trimiterea unui email
la adresa marketing_cluj@vivo-shopping.com
2.1 Surse autorizate de informare asupra regulamentului oficial al evenimentului. Responsabilitatea informării
asupra regulamentului oficial evenimentului.
Sursele autorizate de informare asupra regulamentului evenimentului sunt cele ale organizatorului, Polus
Transilvania CI SA. Regulamentul oficial este disponibil, pe toată durata de desfășurare a evenimentului, în
format tipărit, la Biroul de Informații din incinta VIVO! Cluj-Napoca, precum și online, pe www.vivo-cluj.com .
Personalul de la Biroul de Informaţii precum şi Personalul Activităţii pot oferi informații asupra modalității de
înscriere în cadrul evenimentului la solicitarea participanților, însă nu sunt responsabili pentru transmiterea în
întregime a informațiilor conținute în regulamentul oficial.
Responsabilitatea de a lua la cunoștință regulamentul oficial revine în totalitate participanţilor.
3. Desfăşurarea şi descrierea activităţilor din cadrul evenimentului
3.1 Desfăşurarea evenimentului
Evenimentul se va desfăşura în perioada 8-17 septembrie, în intervalul orar 12.00-20.00.
În cadrul evenimentului pot participa simultan maxim 30 de copii/tur al expoziţiei interactive. Aceştia vor fi
grupaţi de către Personalul Activităţii în cadrul activităţilor evenimentului, astfel:

• Trambulina: 6 copii
• Zona copacului: 5 copii
• Ambulanța: 5 copii
• Dulapul Mashei: 5 copii
• Zona de atelier: 5 copii
• Zona tabletelor: 4 copii
În cazul în care numărul copiilor va fi mai mic, se vor organiza grupuri de câte 5.
3.2 Descrierea activităţilor evenimentului
 CASA URSULUI - Durata: 5 min
Aceasta va fi prima oprire din cadrul turului, unde toți copiii vor afla pe scurt activitățile la care vor lua parte,
sub forma unei povești. Cele două personaje principale sunt plecate într-o mica excursie, iar cât timp ei vor
lipsi, copii au datoria să aibă grija de lucrurile lor.
 TRAMBULINA FLOAREA-SOARELUI - Durata: 5 min
Este o zonă de sărituri unde copiii participanți vor fi împărțiți in echipe.
În funcție de numărul de copii va exista cel puțin un reprezentant al Personalului Activității care
să-i supravegheze. Acesta le va explica regulile jocului: o parte a trambulinei va fi echipata cu
senzori luminoși care se aprind, scopul activității este de a se atinge cât mai multe luminițe sărind
cât mai sus pe trambulină. Cine va aduna cel mai mare scor pe tabela de punctaj va câștiga jocul.
Copiiilor li se va interzice să alerge în zona trambulinei sau să se joace în ritmul lor propriu.
 AMBULANȚA- Durata: 5 min
Această zonă este reprezentată de replica unei ambulanțe unde copiii pot lua parte la un curs de
prim-ajutor. Personalul Activităţii le va arăta diverse tehnici de prim-ajutor, cât și ustensilele de care au
nevoie.
 COPACUL CU BORCANE- Durata: 5 min
Zona Copacului cu Borcane este o zona interectivă și educativă în care copiii vor avea la dispoziție
din recuzită legume și fructe, aceştia vor trebui să le deosebească şi le vor arunca în borcanele
suspendate ale copacului.
 DULAPUL MASHEI - Durata: 5 min
În această zonă fetițele vor avea ocazia să probeze rochițele Mashei. La finalul acestei activități toate
rochițele vor fi înapoiate.
• ZONA ATELIER DESEN ȘI ACTIVITĂȚI - Durata: 5 min
Această zonă este destinată activităților de atelier: desen, puzzle-uri și activități creative.
• ZONA VIDEO ȘI SCENA - Durata: 5 min
Această zonă este destinată vizionării unui material video. De altfel, tot în această zonă se află scena unde va
avea loc sesiunea de fotografii cu Masha și Ursul.

4. Acordarea diplomelor în cadrul evenimentului
La finalul vizitei în cadrul expoziţiei interactive, Personalul Activităţii va înmâna participanţilor Diplome de
Participare. Acestea se vor acorda în limita a 1000 de diplome pe toata durata de desfăşurare a evenimentului
(în perioada 8-17 septembrie 2017).
5. Utilizarea imaginii participanţilor
Participanţii în cadrul evenimentului îşi dau acordul necondiţionat prin completarea formularului de preluare a
datelor cu caracter personal ca imaginea, fotografia şi materialele filmate cu ei în calitate de participanţi să poată
fi făcute publice şi utilizate de către organizator în materiale audio, foto şi video, pe orice format, în mod gratuit,
exclusiv in scopul promovarii Evenimentului pe website-ul subscrisei.
6. Responsabilităţi generale
Organizatorul nu îşi asumă nici un fel de obligaţie privind purtarea unei corespondenţe de orice fel cu
participanţii. Eventualele litigii apărute între organizator şi participanţii la eveniment se vor rezolva pe cale
amiabilă, sau în cazul în care această soluţie nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de către instanţele
competente de la sediul organizatorului.
7. Confidenţialitatea datelor
Participanţii la aceast eveniment, prin completarea formularului de comunicare a datelor cu caracter personal îşi
dau acordul necondiţionat, de a primi din partea organizatorului prin SMS, email şi poştă informaţii legate de
evenimentele şi promoţiile viitoare pe care acesta le va realiza. Acest acord poate fi revocat oricând după
primirea primului mesaj publicitar, prin trimiterea unui email la adresa: newsletter_cluj@vivo-shopping.com.
Organizatorul se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor la prezentul
eveniment şi să nu le dezvăluie terţilor fără consimţământul scris al participanţilor, în conformitate cu
prevederile legii 677/21.11.2001. Datele vor fi dezvăluite exclusiv personalului autorizat din cadrul societății
noastre cu atribuții directe în organizarea activităților mai sus menționate și a împuterniciților noștri.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi
supus unei decizii individuale. Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să
solicitaţi ştergerea datelor, fără nicio justificare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere
scrisă, datată şi semnată la Biroul de informații din cadrul Vivo Shopping Center Cluj-Napoca.
Datele cu caracter personal vor fi prelucrate in scopul asigurarii sigurantei participantilor.
8. Întreruperea/Anularea evenimentului
Evenimentul va putea fi întrerupt/anulat doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie unilaterală şi nemotivată
a organizatorului, fără ca raportat la aceasta participanții sau orice alte persoane interesate să poată pretinde
Organizatorului daune morale sau materiale.
9. Limitarea răspunderii
Organizatorul nu are obligatia de a asigura supravegherea participantilor la eveniment.
Insotitorii copiiilor raspund pentru siguranta acestora, dar si pentru eventualele prejudicii produse de ei sau de
minori altor participanti, bunurilor acestora, prejudiciile suferite de colaboratorii si/sau angajatorii
Organizatorului si/sau bunurilor din locatie.

10. Regulamentul oficial/amendarea regulamentului oficial
Prezentul regulament de participare este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant la sediul firmei
organizatoare precum şi pe Internet la adresa www.vivo-shopping.com. Regulamentul oficial poate fi amendat
pe perioada de desfășurare a evenimentului doar cu paragrafe care clarifică aspectele deja existente în
regulamentul oficial.
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