REGULAMENT
PRIVIND ACTIUNEA VOLUNTARA DE PLANTARE ARBORI

1.

DISPOZITII GENERALE

1.1.

Prezentul regulament (denumit in continuare „Regulamentul”) reglementeaza participarea
persoanelor fizice la activitatile de voluntariat desfasurate de Bergenbier S.A. (denumita
Organizator) si de asociatia Eco Asist – (Plantam Fapte Bune in Romania) (denumita
Organizatia-Gazda), in bune conditii a activitatii fiecarui voluntar precum si respectarea
regulilor stabilite privind ordinea si disciplina activitatii de voluntariat.

1.2.

Acest regulament se aplica tuturor voluntarilor, pe intreaga durata a desfasurarii
activitatilor de voluntariat precum si in perioada de inscriere, insusirea si respectarea
prezentului regulament fiind obligatorie pentru fiecare voluntar, necunoasterea
prevederilor sale nefiind opozabila in raport cu Organizatorul sau Organizatia-Gazda.

2.

ORGANIZATORUL ACTIUNII
Actiunea voluntara de plantare Bergenbier este organizata pe data de 20 aprilie 2019 de
catre S.C. Bergenbier S.A. (denumita Organizator) si asociatia Eco Asist – (Plantam Fapte
Bune in Romania) (denumita Organizatia-Gazda) pe raza judetului Alba, in apropierea
localitatii Bucium, Parcela 1- 274, 275-46.238464,23.170270 si Parcela 2 - 278A46.230998,23.169740 coordonate GPS

2.1

Evenimentul va avea loc intre ora 8:00 (tur autocar) si ora 18:00 (retur autocar)

3.

PRINCIPII DE APLICARE

3.1

Prezentul regulament se fundamentează pe următoarele principii: a) participarea ca
voluntar, activitate de interes public, neremunerată şi bazată pe o decizie liber consimţită a
voluntarului; b) implicarea activă a voluntarului în viaţa comunităţii; c) desfăşurarea
voluntariatului cu excluderea remuneraţiei din partea beneficiarului activităţii; d)
participarea persoanelor la activităţile de voluntariat, pe baza egalităţii de şanse şi de
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tratament, fără discriminări; e) activitatea de voluntariat nu substituie munca plătită; f)
caracterul de interes public al activităţii de voluntariat.
4.

PARTICIPAREA LA ACTIUNE

4.1

Prezentul regulament reglementează participarea persoanelor fizice la actiunea voluntara
de plantare Bergenbier conform Legii nr.78/2014 privind reglementarea activităţii de
voluntariat în România.

4.2

Ca voluntari pot participa doar persoane adulte, care la data desfășurării evenimentului
demonstrează că au vârsta minimă de 18 ani îndeplinită.

4.3

Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza accesul în autocare a persoanelor care nu fac
dovada vârstei minime de 18 ani, sau care furnizează informații false prin intermediul
formularului de înscriere.

4.4

Organizatorul are dreptul să refuze motivat cererea de înscriere a unui participant sau să
dispună excluderea lui din program dacă se apreciază că aptitudinile sale nu sunt
compatibile cu programul de voluntariat sau pe motive de indisciplină sau de neîndeplinire
a obligaţiilor ca voluntar sau alte cazuri justificate.

5.

ÎNSCRIEREA LA ACTIUNE

5.1

Înscrierea în cadrul actiunii se face prin intermediul site-ului www.bergenbier.ro, secțiunea
https://bergenbier.ro/plantare/editia2, prin completarea formularului de inscriere. Înscrierea

este considerată validă după confirmarea telefonică din partea unui reprezentant
Bergenbier S.A.
5.2

Datele personale furnizate în formularul de înscriere (nume, prenume, adresă de e-mail,
număr de telefon) vor fi folosite pentru confirmarea prin call-center, de către un
reprezentant Bergenbier S.A., a locului în cadrul evenimentului de plantare.

5.3

Pentru a se inscrie ca voluntar, fiecare candidat trebuie sa indeplineasca urmatoarele
conditii:

5.3.1 Sa aiba varsta minima de 18 ani impliniti la data plantarii (20 aprilie 2019);
5.3.2 Sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
5.3.3 Sa aiba o stare de sanatate corespunzatoare activitatii de voluntariat propuse;

2

5.3.4 Sa nu aiba antecedente penale care sa-i faca incompatibili activitatii de voluntariat
5.4

Completarea formularului de inscriere se poate face exclusiv in perioada 09.04.2019 –
18.04.2019

prin

accesarea

site-ului

www.bergenbier.ro,

secțiunea

https://bergenbier.ro/plantare/editia2
5.5

Fiecare inscriere realizata prin intermediul formularului de inscriere de pe site va fi
confirmata printr-un apel telefonic. In cadrul apelului telefonic, fiecarui voluntar i se va
solicita confirmarea datelor inscriese pe site precum si confirmarea finala a disponibilitatii
de a participa la actiunea de voluntariat din data de 20 aprilie 2019.

5.6

Rezervarea finala a locului in autocar se face in baza confirmarii ferme bazate pe
convorbirea telefonica si inscrierea initiala a datelor pe site, pana la data limita trecuta in
regulament – 18 aprilie 2019

5.7

In urma confirmarii telefonice, voluntarii vor semna contractul de voluntariat in baza
caruia urmeaza sa isi desfasoare activitatea, contract ce se va inregistra in Registrul de
evidenta al voluntarilor. Contractul trebuie completat si semnat de mana (scris cursiv) si
prezentat in format fizic in ziua participarii la actiunea de voluntariat din 20 aprilie 2019.

6.

TRANSPORT

6.1

Participanții vor fi preluati din Cluj cu autocare.

6.2

Organizatorul asigură transport gratuit cu autocare din Cluj. Îmbarcarea în autocare se va
face in limita locurilor disponibile pe baza listelor rezultate din înscrierea participanților
prin formularul de înregistrare de pe site și a confirmărilor telefonice.

6.3

Pentru voluntari sunt puse la dispozitie 3 autocare cu orarul urmator: plecare la ora 08:00
pe data de 20 aprilie 2019 din Cluj, adresa: Parcare Polus Center: 492-500, Strada Avram
Iancu, Florești 407280, catre loc plantare si retur pana la ora 18:00 la adresa de la preluare

6.4

Transportul va fi asigurat pana aproape de parcela propriu zisa de plantare. Voluntarii vor
mai avea de parcurs o distanta de aproximativ 600 de metri pana la parcela unde se va
desfasura plantarea. Drumul este de munte, in panta, accesibil tuturor participantilor cu o
stare de sanatate satisfacatoare.

6.3.

Transportul este asigurat tur-retur.

7.

ACTIUNEA VOLUNTARA DE PLANTARE
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7.1

Prin trimiterea formularului de înregistrare și confirmarea vizitei, voluntarii se obligă să
respecte urmatoarele reguli :

7.1.1. Accesul la actiunea de plantare, de pe data de 20 aprilie 2019, se va face doar cu inscriere

pe lista disponibila in site si este permisa doar persoanelor adulte care au împlinit 18 ani.
7.1.2. Accesul la actiunea de plantare se va face doar prin transport asigurat de catre Bergenbier

S.A. Nu se admite intrarea voluntarilor prin folosirea mijloacelor de transport proprii.
7.1.3. La intrarea în autocarele Bergenbier, reprezentantii companiei pot cere participanților să

dovedească faptul că au îndeplinit vârsta minimă de 18 ani.
7.1.4. Participanții trebuie să se asigure că îmbrăcămintea și încălțămintea cu care vin la actiunea

de plantare respecta regulile de siguranta in munca, detaliate in anexa. Astfel recomandam
tinuta sport, cu bocanci de munte (exclus pantofi sport sau sandale), pantaloni lungi,
imbracaminte groasa/de ploaie.
7.1.5. Participantii vor participa la un instructaj de securitate in munca, inainte de plantare si vor

semna ca au luat la cunostinta regulile de securitate.
7.1.6. Participantii inteleg ca aceasta actiune nu este remunerata si vor semna un contract de

voluntariat in conformitate cu prevederile legale in vigoare cu Organizatia Gazda.
7.1.7. Participanții nu se vor abate de la regulile de securitate prezentate, nu se vor abate de la

traseele marcate și nu se vor aventura în zone cu accesul interzis.
7.1.8. Participanții vor rămâne mereu cu grupul de organizatori și vor urma indicațiile

personalului Organizatorului si Organizatiei-Gazda.
7.1.9. Este interzis accesul la eveniment cu cu materiale toxice, arme albe sau arme de foc.
7.1.10.

Este interzis accesul la eveniment a persoanelor aflate intr-o stare vizibila de

ebrietate sau sub influenta stupefiantelor.
7.1.11.

Participantii declara pe proprie raspundere faptul ca sunt sanatosi si apti pentru

efort si ca nu depind de tratament medical special.
8.

PREVEDERI DIVERSE

8.1

Acord cu privire la folosirea imaginii: Pentru buna comunicare si promovare a
activitatilor desfasurate in cadrul plantarii, Organizatorul poate realiza reproduceri foto,
video si/sau audio a infatisarii fizice ale voluntarilor pe parcursul desfasurarii activitatii de
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voluntariat. In acest sens, fiecarui Voluntar ii va fi solicitat acordul expres pentru utilizarea
materialelor astfel rezultate in scop de informare şi promovare online, social media şi,
eventual, în cadrul unor articole din media scrisa de specialitate. Materialele nu vor fi
folosite in alte scopuri decat cele mentionate mai sus si nu fac obiectul comercializarii.
8.2

Voluntarii au obligatia de a isi insusi si de a respecta prevederile normelor din domeniul
securitatii si sanatatii in munca si din domeniul situatiilor de urgenta, in conformitate cu
instruirea care se va efetua de catre Serviciul Protectia Muncii si Situatii de urgenta,
anterior inceperii activitatii de voluntariat.

8.3

Voluntarul are obligatia de a anunta imediat coordonatorul de voluntariat daca in timpul
desfasurarii activitatii de voluntariat , sesizeaza orice situatie de natura sa puna in pericol
persoana sa sau orice alta persoana.

8.4

Voluntariatul se desfăşoară pe baza unui contract încheiat în formă scrisă, în limba română,
între voluntar şi Organizatia Gazda.

8.5

Contractul de voluntariat este însoţit obligatoriu de fişa de voluntariat şi fişa de protecţie a
voluntarului.

8.6

Organizatorul sau Organizatia Gazda nu va rambursa voluntarului cheltuielile efectuate
pentru realizarea activității cu exceptia cheltuielilor cu transportul, apa potabila si un
pranz cald, care vor fi in sarcina Organizatorului si Organizatiei Gazda.

8.7

Răspunderea pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a contractului de
voluntariat este supusă prevederilor Codului civil.

8.8

În executarea contractului de voluntariat, voluntarul se subordonează coordonatorului
voluntarilor. În situația în care, prin desfășurarea activităților de voluntariat, se cauzează
prejudicii unor terțe persoane, Organizatia Gazda va răspunde solidar cu voluntarul, în
condițiile legii sau ale contractului de voluntariat, dacă acestea nu au fost determinate de
culpa exclusivă a voluntarului.
9.

GESTIONAREA CONFLICTELOR

9.1

Nerespectarea clauzelor prezentului Regulament precum si ale Contractului de

voluntariat ca de exemplu dar fara a se limita la:
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9.1.1

incalcarea cu vinovatie de catre voluntar a sarcinilor impuse de programul de

voluntariat inclusiv a regulilor de comportanent prevazute in prezentul regulament sau in
oricare alte regulamente/proceduri interne aduse la cunostinta voluntarului;
9.1.2

atitudinile neconforme in timpul plantarii;

9.1.3

nerespectarea indicatiilor coordonatorului de voluntari;

9.1.4

neglijenta repetata;

9.1.5

manifestari care aduc atingerea prestigiului sau imaginii Organizatorului;

9.1.6

parasirea locului in care se desfasoara activitatea de voluntariat fara motiv

intemeiat sau fara a avea in prealabil aprobarea coordonatorului de voluntari;
9.1.7

instigarea la si/sau agravarea conflictelor precum si agresiunea fizica si/sau

verbala;
9.1.8

remarcile si/sau actiunile cu tenta sexuala, rasista, obscena, injurioasa sau

discriminanta de orice fel
se vor solda cu rezilierea contractului de voluntariat si excluderea definitiva din cadrul
plantarii.
9.2.

Pe perioada desfasurarii voluntariatului, voluntarul se va supune tuturor regulilor

de activitate specifice programului de plantare si va fi responsabil in mod direct de
prejudiciile pe care le poate crea prin indeplinirea defectuoasa sau neindeplinirea
sarcinilor de voluntar.
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