
   SPONSOR UNIC                                                                                    

ORGANIZATOR / PARTENER: Centrul ,,CHRISTIAN” Tg-Jiu 

        CURSA  3D – ediția 2021 

- Regulament și informații necesare - 

 

Vă rugăm să citiți integral înainte de înscrierea în cursă! 

Denumire eveniment: Cursa 3D  

3D înseamnă: Decathlon, Dizabilitate, DART 

Lansare ediția a II-a: 12 iunie 2021 

Dată desfășurare: 9-11 iulie 

Perioada de înscriere cursă: 12 iunie-30 iunie 

Limite de vârstă: nu avem 

Moto eveniment: Las dizabilitatea în urmă! 

Eveniment dedicat exclusiv persoanelor cu dizabilități de orice tip cu reședința în Gorj și 

voluntarilor dornici de alergare în tandem 

Pagină dedicată: asociatiaDART.info/cursa3D 

Informații suplimentare: 0768.35.76.75 (Radu Buțu) sau e-mail asociatiaDART@gmail.com 

Recurență eveniment: anuală 

Promovare oficială: website/pagină Facebook/Twitter DART, comunicate de presă către presa 

județeană/națională 

Pot participa și voluntari (inclusiv angajați Decathlon) care să alerge în tandem cu persoanele 

cu dizabilități care doresc asta. Și voluntarii vor fi premiați. 

Minimum de participanți: 20 

Maximum: 50 (ideal 25 perechi persoană cu dizabilități-persoană tipică) 
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Cursa se ține dacă avem nr. minimum de persoane înscrise. Înscrierile se încheie, dacă se 

atinge nr. maxim de alergători, înainte de data de 30.06.2021. 

Nu avem distanță minimă sau maximă de parcurs. Distanță recomandată: minimum 500 metri. 

Înscrierea se face completând formularul de înscriere (disponibil pe site pe pagina dedicată) 

și trimițându-l semnat pe e-mail la asociatiadart@gmail.com sau se poate completa și lăsa 

chiar la recepția Decathlon, str. Digului nr. 1, Tg-Jiu, Gorj. Pentru minori, formularul se va 

semna de unul din părinți. 

Participanții, prin înscriere, sunt de acord ca datele lor personale să fie prelucrate de 

organizator și sponsor doar pentru buna desfășurare a cursei. 

Datele personale ale celor înscriși nu vor fi înstrăinate terților sau folosite în scop de 

marketing decât cu acordul scris al persoanei respective. 

Pozele participanților vor fi făcute publice doar dacă aceștia au fost de acord, bifând căsuța 

corespunzătoare pe formularul de înscriere. 

Ce presupune cursa: alergare individuală sau în tandem, monitorizată prin aplicații specifice 

instalate pe smartphone (ex. Strava sau orice altă aplicație de monitorizare alergare) și 

premierea participanților de către sponsorul unic, Decathlon. Alergătorii vor primi nr. de 

concurs în ordinea înscrierii. 

Pentru cei ce nu pot alerga, se acceptă și mersul pe o anumită distanță (inclusiv cel în scaun 

rulant). 

Alergătorii se obligă să respecte legislația în vigoare privind combaterea epidemiei Covid19 

în perioada de alergare, 09-11 iulie 2021. 

Pentru o societate incluzivă prin SPORT: În limita numărului de voluntari înscriși pentru 

susținerea alergătorilor cu dizabilități, se poate alerga în tandem. Organizatorul va încerca să 

facă perechi de alergători (voluntar-alergător) pentru toți cei înscriși, dacă va fi posibil. 

Voluntarii vor completa la rândul lor formularul de înscriere dedicat lor. 

Se poate alerga la orice oră în perioada de concurs, iar după încheierea cursei este necesar să 

trimiteți o poză cu nume complet alergător și dovada distanței și timpului alergării pe e-mail 

la asociatiadart@gmail.com sau Whatsapp (cel mai târziu pe data de 11 iulie, ora 23.59). 

Câștigătorii vor fi anunțați în perioada 12-14 iulie, pe pagina dedicată: 

asociatiadart.info/cursa3D 

Toți participanții la cursă vor primi diplome de participare și un premiu din partea 

DECATHLON (kit de participant cu tricou și adidași pe mărimea potrivită). 

Premii speciale: 

Premiul IronMan pentru cea mai lungă distanță parcursă (câștigă alergătorul cu cel mai mare 

nr. km parcurși) 
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Premiul YoungStar pentru cel mai tânăr participant (câștigă alergătorul cu vârsta cea mai 

mică) 

Premiul Sportul nu cunoaște vârstă pentru cel mai bătrân alergător (câștigă alergătorul cu 

vârsta cea mai mare). 

Jurizarea va fi asigurată de organizator, Asociația Down Art Therapy, Tg-Jiu. 

Premiile speciale din partea DECATHLON includ: o bicicletă, o trotinetă și alte surprize. 

Privind festivitatea de premiere (după 12 iulie), locația și modul de ridicare a premiilor, vom 

reveni în timp util cu detaliile necesare prin e-mail sau telefon către participanți, dar și pe site. 

Informații suplimentare: 0768.35.76.75 (Radu Buțu) sau e-mail asociatiaDART@gmail.com 

Buțu Radu-Bogdan, președinte Asociația Down Art Therapy, Tg-Jiu 
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