
REGULAMENTUL DE PARTICIPARE LA FESTIVALUL CARAVANA CU JOCURI 

ÎN PERIOADA PANDEMIEI COVID-19 

 

Stimați prieteni, 

Vă așteptăm cu drag la Festivalul Caravana cu Jocuri organizat de către Happy Color România și Iulius 

Town Timișoara. Festivalul se desfășoară în două spații amenajate din cadrul parcului Iulius Gardens, 

locația Family Plaza denumită Zona de Joacă și una dintre zonele de spațiu verde denumită Zona de 

Ateliere. 

Ne dorim să aveți parte de o experiență minunată împreună cu copiii dumneavoastră, să testați o mulțime 

de jocuri  pentru toate vârstele și gusturile într-un spațiu sigur și relaxant. Nu ne relaxăm însă în ceea ce 

presupune normele de siguranță și prevenție, astfel încât la organizarea festivalului am ținut cont de toate 

normele și condițiile necesare pentru ca toți participanții să se simtă în siguranță: mesele de joacă cu 

scaunele aferente vor avea o distanță de 2 m între ele și vor fi rezervate pentru maxim 3 persoane sau 

pentru câte o familie, atât jocurile cât și mesele de joacă vor fi dezinfectate după fiecare utilizare, vor fi 

prezente dispensere cu soluții pentru dezinfectare atât la intrare cât și în toate zonele de joacă și ateliere 

etc. Evenimentul se va derula cu respectarea tuturor normelor de siguranță impuse de autorități în 

conformitate cu Ordinul Ministerului Culturii, nr. 2941 din 19 iunie 2020. 

 

Pentru siguranța și confortul dumneavoastră avem rugămintea să citiți și să respectați cu strictețe 

regulamentul de participare de mai jos: 

 

1. Zona de joacă este împărțită în patru subzone în care se află jocuri recomandate câte unei categorii de 

vârstă , după cum urmează: -jocuri pentru 2-4 ani; jocuri 5-6 ani; jocuri 7-8 ani și jocuri 8-99 ani. Accesul 

la evenimentele de joacă din fiecare subzonă de joacă se va face pe aleea de intrare către Familly Plaza 

din zona centrală folosind biletele de participare comandate anterior online, fără taxă, accesând linkul 

dedicat înscrierilor la festival din cadrul evenimentului nostru de pe facebook. Numarul maxim de 

participanți este limitat la 100, pe intervale orare. La intrare se va face validarea biletelor online 

verificându-se corespondenta acestora în tabelul nominal de acces care conține toți participanții la 

eveniment 

2.Zona de ateliere este un spațiu de activități creative și evenimente culturale la care înscrierea și accesul 

se vor putea face doar la fața locului, pentru un număr limitat de persoane care pot să participe la fiecare 

eveniment în parte. Datele fiecărui participant vor fi trecute în tabelul nominal cu participanții la 

eveniment. 

 



3.Datele cuprinse în tabelele nominale se colectează doar pentru a asigura respectarea dispozițiilor legale 

în vigoare și pentru a putea fi furnizate către autoritățile competente pentru efectuarea unei anchete 

epidemiologice cu privire la COVID-19, dacă va fi cazul. Colectarea datelor se realizează cu respectarea 

dispozițiilor legii privind prelucrarea datelor cu caracter personal (cum ar fi Regulamentul UE 679/2016) 

și toate persoanele ale căror date se colectează beneficiază de toate drepturile aferente, oferite de 

legislație.   

4. Conform reglementărilor în vigoare privind evenimentele în aer liber, fiecărui participant în parte i se 

va măsura temperatura cu un termometru fără atingere. Vor avea acces în incinta spațiului de evenimente 

doar persoanele care au o temperatură de maximum 37,3 grade Celsius. Persoanele care refuză să le fie 

verificată temperatura nu vor avea acces la eveniment. 

5. Toate persoanele care doresc să participe la evenimente trebuie să poarte mască 

(medicală/nonmedicală) pe durata acordării accesului, pe durata întregului eveniment și până la părăsirea 

spațiului alocat evenimentului, utilizând aleile de acces și fluxul de ieșire special marcat în acest sens. 

Excepție cu privire la purtarea obligatorie a măștii fac copiii sub 5 ani. Pentru a oferi o protecţie eficace, 

masca trebuie să acopere gura şi nasul. 

Toate persoanele cărora li se acordă accesul îşi vor dezinfecta mâinile cu dezinfectant avizat pe bază de 

alcool, care va fi pus la dispoziţie la intrare. 

6. După aprobarea accesului, fiecare participant se va deplasa spre zona indicată de organizatori și va 

ocupa locul stabilit de aceștia. 

7. Toți participanții din spațiul rezervat pentru joacă sau ateliere trebuie să respecte regula de distanțare 

specifică pentru perioada aceasta. Participanții trebuie să respecte așezarea la mesele de joacă sau 

ateliere indicată pe teren de organizatori. 

8. Vă rugăm ca pe durata desfășurării evenimentului la care participați să nu-i deranjați pe ceilalți 

participanți. 

De asemenea, se interzice consumul de mâncare şi băutură în spațiul alocat evenimentului, în afară de: 

a) băutură în recipiente individuale, cu capac. Se interzice folosirea paielor de unică folosinţă; 

b) mâncare ambalată individual, sigilată, conform normelor în vigoare. 

9. Având în vedere restricțiile impuse de autorități în această perioadă de risc de infectare și răspândire 

COVID-19 vă rugăm să nu vă părăsiți locurile de la masa alocată de organizatori și să respectați toate 

regulile și prevederile aplicabile. Orice încălcare a acestei prevederi este o încălcare a legislației în vigoare, 

cum ar fi hotărârea privind starea de alertă, și vă supuneți amenzilor și sancțiunilor impuse de aceste 

reglementări. 

10. Toalete pentru participanții la eveniment se află în imediata proximitate a zonei evenimentului. Pentru 

accesarea lor trebuie respectate reguli stricte de distanțare. Conform legii, trebuie să purtați mască. 

Accesul la toalete este permis pentru un număr de maxim 2 persoane. Accesul se va face pe rând 

așteptând în afara clădirii la o distanță recomandată de 2 metri între persoane.  

11. În cazul în care doriți să părăsiți zona înainte de finalizarea termenului rezervat vă rugăm să folosiți 

numai aleile de acces și fluxul de ieșire special marcat în acest sens. 



12. Acestea sunt detaliile oferite de autorități până în acest moment și se pot schimba periodic în funcție 

de evoluția COVID-19. Contăm pe cooperarea, răbdarea și înțelegerea dumneavoastră pe toată perioada 

evenimentului. 

13. Orice încalcare a regulilor de mai sus atrage pierderea dreptului de participare și părăsirea imediată a 

spațiului. 

 

Vă mulțumim pentru înțelegere și vă așteptăm cu drag ! 

 

 



 


