REGULAMENTUL PROGRAMULUI
BURSELE DE PERFORMANTA ALLIANZ – TIRIAC
Editia 2021

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL şi SPONSORUL
1. Organizatorul este Fundaţia Olimpica Romana (denumita în continuare „Organizatorul”), cu
sediul în Str. Pictor Arthur Verona, nr. 1, Sectorul 1, Bucuresti, înregistrată în registrul persoanelor
juridice prin Sentinta civilă nr.170/15.09.1998 a Tribunalului Bucuresti, codul fiscal nr. 10988070,
având cont IBAN RO77BACX0000003016412008, deschis la UNICREDIT BANK, reprezentata legal prin
Andreea Raducan in calitate de Presedinte, organizeaza Programul “Bursele de Performanta AllianzTiriac”, editia 2020-2021 (denumit în continuare generic „Programul”).
2. Sponsorul este ALLIANZ-TIRIAC S.A. (denumita în continuare „Sponsorul Programului”), cu
sediul în str. Caderea Bastiliei nr.80-84, sect.1, cod 010616, avand Cod unic de inregistrare 6120740
si nr. de ordine in Registrul comertului J40/15882/1994, cont IBAN RO53RZBR0000060002417067
deschis la Banca UNICREDIT, Sucursala Victoriei, inscrisa in registrul de evidenta a prelucrarilor de
date cu caracter personal sub nr.779, inmatriculat in Registrul Asiguratorilor sub nr. RA-017/2003,
reprezentata legal prin Virgil Soncutean, in calitate de Director General.
3. Organizatorul se va ocupa de administrarea Programului, comunicarea anunţului Programului, primirea
aplicaţiilor si validarea lor.
4. Programul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, obligatoriu pentru toţi
Participanţii.
5. Prezentul Regulament va fi publicat pe site-ul www.fundatiaolimpica.ro
SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFĂŞURARE A PROGRAMULUI
Programul este organizat şi se desfăşoară pe întreg teritoriul României.
SECTIUNEA 3. PERIOADA DE DESFĂŞURARE A PROGRAMULUI
Programul se va desfăşura în perioada 20 ianuarie 2021 – 31 martie 2021. Data limită de completare
şi trimitere a documentelor necesare participării la Program este:
a) 20 februarie 2020, ora 23:59, pentru cei care aplica online, pe site-ul www.fundatiaolimpica.ro
sau trimit documentele pe e-mail: office@fundatiaolimpica.ro ;
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SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE/ELIGIBILITATE
1. Programul se adresează tuturor persoanelor fizice cu cetăţenie română, cu domiciliul în România, care
s-au născut între anii 2005-2012 inclusiv şi desfăsoară o activitate sportivă în România.
2. Prin „Participant”, în sensul prezentului Regulament, se înţelege orice persoană fizică de la punctul 1
de mai sus care este legitimata/afiliata la un club sportiv si care a obţinut premii la competiții naţionale
şi internaţionale de sport în anii 2019 și 2020.
3. Participanţii care au aplicat la Programul “Bursele de Performanta Allianz–Tiriac” , editia 2019, inclusiv
cei care au fost desemnaţi câştigători, pot aplica şi la ediţia 2021, cu condiţia de a trimite aplicatia
pentru Programul actual, respectand termenul limita stipulat prin acest Regulament.
4. Nu pot participa la Program copiii membrilor consiliului director și ai angajaţilor Fundatiei Olimpice
Romane si nici copiii membrilor din organele de conducere ale Allianz-Tiriac S.A.
5. Participarea la acest Program presupune acceptarea prevederilor prezentului Regulament şi încadrarea
în condiţiile specificate în cuprinsul acestuia.
SECTIUNEA 5. BURSELE SI ACORDAREA LOR
1. Fundaţia Olimpica Romana acordă burse lunare in valoare de 275 de lei, timp de un an (ianuarie 2021
– decembrie 2021), unui numar de 30 de persoane cu merite sportive şi ale caror venituri pe familie
nu sunt suficiente pentru a putea susţine activitea sportivă in conditiile necesitatii continuarii activităţii
scolare.
2. Pentru participarea la Program, aplicanţii vor completa Formularul – Anexa 1 la acest Regulament.
Formularul se va trimite prin intermediul site-ului www.fundatiaolimpica.ro sau prin e-mail, la adresa:
office@fundatiaolimpica.ro. Cele 30 de persoane, precum si 10 rezerve vor fi selectate de catre un
juriu, in baza criteriilor specificate in Regulament.
3. In cazul castigarii unei burse se va semna un Contract de sponsorizare (Anexa 4 la prezentul
Regulament) între reprezentantul legal sau parintele sportivului beneficiar (castigator şi rezerve) şi
Fundatia Olimpica Romana, în baza căruia se vor stabili detaliile de acordare a bursei de performanţă
(contul bancar pentru virament, data plăţii, etc).
4. Valoarea burselor ce urmeaza a fi acordate de Organizator va fi asigurata si pusa la dispozitia
Organizatorului de catre Sponsorul Programului.
SECTIUNEA 6. CALENDARUL PROGRAMULUI
20 ianuarie – 20 februarie 2021
22 februarie – 1 martie 2021
2 martie 2021

- Perioada de inscriere pentru Participanţi;
- Jurizare (Vor fi selectati 30 de bursieri si 10 rezerve);
- Afisarea rezultatelor preliminarii pe site-ul
www.fundatiaolimpica.ro (cu cei 30 de bursieri selectati şi 10
rezerve);
3 martie 2021 – 17 martie 2021
- depunerea actelor necesare în scopul verificării informaţiilor din
Formularul de participare;
17 martie 2021 – 30 martie 2021 - verificarea actelor şi informatiilor depuse de castigatori, pentru
validarea castigatorilor bursei de performanţă si incheierea
Contractelor de sponsorizare;
31 martie 2021
- Anuntarea prin publicarea pe site a listei finale cu numele celor
30 de bursieri ai Programului Bursele de Performanta Allianz-Tiriac
2021 şi comunicarea acestora către Sponsorul Programului.
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SECTIUNEA 7. MECANISMUL DE DESFĂŞURARE A PROGRAMULUI
7.1. Documente necesare pentru a aplica
1. Participanţii la Program vor trebui să completeze documentaţia de participare aferentă. Această
documentaţie este menţionată în acest Regulament, iar Participanţii pot cere informaţii suplimentare
referitoare la Program prin transmiterea unui e-mail la adresa electronică: office@fundatiaolimpica.ro
care va funcţiona pe toată durata Programului, precum şi la numărul de telefon: 0721201677, în zilele
lucrătoare, de luni pana vineri, între orele 16:00-18:00.
2. Un Participant poate transmite un singur Formular de participare, iar acesta trebuie să conţină in mod
obligatoriu şi o recomandare din partea antrenorului, semnată.
3. Persoanele care vor aplica online vor trebui sa incarce pe site-ul www.fundatiaolimpica.ro sau sa trimita
pe e-mail: office@fundatiaolimpica.ro copia scanata/fotografiata si semnată a scrisorii de recomandare
4. Vor fi considerate eligibile doar înscrierile şi Formularele care se conformează condiţiilor enumerate în
prezenta secțiune, in conditiile in care Participanţii au depus Formularul si actele necesare in termenele
prevazute la Sectiunea 3, iar documentele transmise sunt complete si conforme.
5. Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru Participanţii care au depus Formularul de înscriere
după termenul specificat, precum şi pentru Participanţii care au depus Formulare sau documente
incomplete, ilizibile sau care au fost pierdute şi nu mai poate fi făcută dovada conformităţii cu originalul.
7.2. JURIZAREA
1. Preselecţia bursierilor ale căror aplicatii vor fi luate în calcul de către Organizator se va face pe baza
îndeplinirii tuturor condiţiilor menționate in prezentul Regulament. Dosarele validate vor fi evaluate de
un juriu de specialitate format din personalităţi ale lumii sportive, care va face selectia finala (a celor
30 de bursieri preselectati si a celor 10 rezerve) în funcţie de performanţele sportive ale potentialilor
beneficiari şi venitul pe membru de familie, potentialul acestora in viitor, profilul social și posibilitățile
materiale ale părinților/reprezentatilor legali ai acestora în a susține performanța Participantului la
Program.
2. Din juriu fac parte:
a) Andreea Răducan, campioană olimpică la gimnastică, Președinte al Fundației Olimpice Române;
b) Valeria Van Groningen, campioană olimpică la canotaj, Vicepreședinte al Fundației Olimpice
Române;
c) Valentina Saygo, membru în consiliul director al Fundației Olimpice Române;
3. In masura in care ulterior acordarii celor 30 de burse ca urmare a semnarii Acordurilor de plată cu
parintii/reprezentantii legali ai beneficiarilor, vor exista situatii care sa duca la incetarea acordarii bursei
din motive care privesc Participantul (i.e. mentionate in Sectiunea 10 de mai jos), Fundaţia Olimpică
Română nu va incheia un alt Acord de plată cu alt/alţi Participant/i.
7.3. Rezultatele preliminarii si anuntarea lor
1. Fiecare dosar va fi analizat, numele Participanţilor se vor înscrie în lista Participanţilor analizaţi şi se va
completa pentru fiecare motivul respingerii/admiterii. După analizarea dosarelor de către juriu, conform
dispozitiilor de la 7.2. şi conform Programului de mai sus, la data de 31 martie 2021, numele şi
prenumele câştingătorilor se vor afișa pe site-ul www.fundatiaolimpica.ro. În cazul unei coincidenţe de
nume, se va afişa în completare judeţul de provenienţă sau localitatea, după caz.
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2. Părinții, tutorii sau reprezentantii legali, dupa caz, ai celor 30 de bursieri selectați şi ai celor 10 rezerve
vor fi contactaţi telefonic (conform datelor completate in formularul de inscriere) în perioada 3 martie
2021 – 30 martie 2021, cu privire la rezultatele preliminare și pașii următori, în vederea transmiterii
documentelor, verificării informațiilor conţinute în Formularul de înscriere, validării rezultatului și
încheierii Contractului de sponsorizare cu fiecare Participant declarat castigator.
7.4. Validarea rezultatelor
1. Pentru a fi validată participarea, părinții sau reprezentanții legali ai celor 30 de Participanţi selectați şi
ai celor 10 Participanţi rezervă vor trebui să trimită, în termen de 5 zile de la data anunțării rezultatelor
preliminarii conform art. 7.2 pct. 2 de mai sus, următoarele documente:
a) Declaraţia privind componenta familiei – Anexa 2 la Regulament – a părintelui / tutorelui /
reprezentantului legal completată și semnată; (Aceasta declaratie va fi transmisa in prealabil de
catre Organizator catre fiecare parinte/tutore/reprezentant legal);
b) Copia actului de indentitate ale unuia dintre părinţi/tutore/reprezentant legal și a certificatului de
naștere al minorului, pentru verificarea filiaţiei.
c) Copie după hotărârea judecătorească prin care s-a decis încredinţarea minorului sau exercitarea
autorităţii părinteşti, dacă este cazul;
d) Documente justificative privind veniturile proprii, după caz:
(i) Adeverinţe de venit emise de angajatori, cupoane de pensie sau şomaj care conţin
salariul/venitul părinţilor (ambilor părinţi)/tutorilor/reprezentantilor legali pe o perioada de 3
luni înainte de depunerea dosarului (se va menţiona salariul net);
(ii) Pentru cazurile care nu se încadrează la punctul (i) deoarece nu au niciun fel de venituri din
salarii, pensii sau ajutor de şomaj sau realizeaza venituri din alte surse decat cele indicate mai
sus, persoanele de la punctul (i) vor transmite în original o declaraţie pe proprie răspundere model Anexa 3 - in care se va preciza ca nu realizeaza venituri sau care sunt veniturile din alte
surse şi periodicitatea lor şi componeneţa familiei;
e) Dovada premiilor castigate in perioada 2019-2020, constand in copii ale diplomelor primite sau
listele de rezultate publicate de organizatorii competitiilor respective. In masura in care folosirea
mijloacelor electronice nu este posibila, dovezile mentionate vor putea fi trimise si in format fizic,
prin posta, in copie certificata „conform cu originalul” de părinte/tutore, reprezentant legal sau
antrenor;
2. Dacă documentele menţionate la art. 7.3 pentru validarea rezultatelor nu vor fi primite în termenul
stipulat in Sectiunea 6 de mai sus sau dacă documentele nu reflectă informațiile din Formularul – Anexa
1 la Regulament, Participantul iniţial va fi descalificat și nu va mai putea accesa bursa în cadrul ediției
din 2021. În acest caz, locul Participantului selectat initial va fi luat de prima persoană care îndeplineşte
condiţiile şi se află pe lista celor 10 Participanţi rezerve.
7.5. Afișarea finală a rezultatelor
Rezultatele finale ale Programului vor fi publicate pe site-ul: www.fundatiaolimpica.ro cel târziu la data de
31 martie 2021.
SECŢIUNEA 8. ACORDAREA SPONSORIZĂRILOR
1. Bursele vor fi acordate în bani, sub forma suportului financiar, conform prevederilor din Sectiunea 5,
pe baza unui Contract de sponsorizare.
2. Organizatorul va trimite în perioada 31 martie 2021 – 7 aprilie 2021, Contractul de sponsorizare pentru
Bursierii selectati si validati („Bursierii”). Părintele sau reprezentantul legal al Bursierului va trebui să
semneze acest Contract de sponsorizare şi să îl retrimită Organizatorului prin e-mail până la data de
20 aprilie 2021 pe adresa: office@fundatiaolimpica.ro
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3. În cazul în care Bursierii selectati refuză semnarea Contractului de sponsorizare sau nu il trimit
completat şi semnat conform termenului specificat, aceştia pierd orice drept asupra primirii bursei
obţinute şi nu vor avea dreptul de a solicita niciun fel de despăgubiri, indiferent de motivele invocate.
Fundaţia va retrimite acest act unui Participant rezervă, iar procedura de semnare va fi reluată.
4. Bursierii selectati vor primi lunar, pe o perioada de un an (ianuarie 2021 – decembrie 2021) suportul
financiar - pe baza Contractului de sponsorizare semnat de ambele părţi, prin virament bancar, în
contul bancar menţionat în contract.
SECTIUNEA 9. MENTINEREA VALABILITATII BURSEI
1. Sponsorul va continua sa acorde bursa pe toata durata stabilita la Sectiunea 5 punctul 1 numai cu
conditia ca motivele ce au justificat acordarea acesteia să subziste pe intreaga durata.
2. Bursa nu va mai fi acordata in situatia in care Organizatorul va lua la cunostinta, prin orice mijloace,
despre oricare dintre circumstantele de mai jos:
a)
b)
c)
d)

Decesul Bursierului;
Bursierul a plecat din tara pe o durata mai mare de 3 luni de zile;
Bursierul si-a incetat activitatea sportiva;
Bursierul a renuntat la activitatea scolara mai inainte de finalizarea studiilor (i.e. mai inainte de
terminarea clasei a VIII-a sau a XII-a, dupa caz)
e) Bursierul are un comportament social care provoaca un prejudiciu de imagine Organizatorului sau
Sponsorului.
f) In vederea obtinerii bursei, au fost prezentate documente si/sau informatii false. În acest caz se
vor restitui integral toate sumele încasate, iar Acordul de plată se va desfiinţa prin rezoluţiune
(retroactiv, se va considera că nu a fost încheiat, iar sumele urmează a fi restituite).
SECTIUNEA 10. ANGAJAMENTE
1. Prin participarea la Programul “Bursele de Performanta Allianz-Tiriac” Participanţii confirmă cunoaşterea
prevederilor prezentului Regulament şi îşi exprimă acordul în privinţa acestora. Participarea la acest
Program implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.
SECTIUNEA 11. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
1. Înscrierea in Program presupune prelucrarea de catre Organizator a datelor cu caracter personal
apartinand Participanţilor, părinţilor/tutorilor/reprezentanţilor legali şi antrenorilor („persoane vizate”),
in scopul admiterii/respingerii participării, desfasurarii Programului, acordarii burselor si indeplinirii
obligatiilor impuse de lege in sarcina Organizatorului. Prin inscrierea in Program, părinţii/tutorii,
reprezentanţii legali şi antrenorii Participantilor declara ca sunt de acord cu Regulamentul, iar prin
completarea Formularului de înscriere în Program prelucrarea datelor este necesară pentru executarea
angajamentelor (executarea unui contract) la care persoana vizată este parte sau pentru a face
demersuri la cererea persoanei vizate înainte de asumarea angajamentelor, aderarea la Regulament
fiind asimilată încheierii unui contract. Semnarea Formularului semnifică şi primirea informarii cu privire
la prelucrarea daTELOR CU CARACTER PERSONAL.
Datele cu caracter personal pentru care se impune prelucrarea in scopul declarat pot fi colectate direct
de la Participant si/sau puse la dispozitia Organizatorului de catre părinte/tutore, reprezentant legal
sau antrenor, in acest ultim caz in special pentru verificarea indeplinirii criteriilor de eligibilitate pentru
acordarea bursei.
Datele personale ale Bursierilor şi Participanţilor rezervă prelucrate in cadrul acestui Program vor fi
dezvaluite catre terti prin afisarea pe site a câştigătorilor şi prin transmiterea lor către Sponsor în scopul
îndeplinirii obligaţiilor asumate faţă de sponsor şi a justificării sumelor reprezentând sponsorizare. În
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alte situaţii în care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare, precum:
autorităţi fiscale, avocaţi, consilieri şi auditori, responsabilul cu protecţia datelor, imputernicitii si
partenerii contractuali ai Organizatorului implicaţi în Program din partea Organizatorului sau
Sponsorului.
2. Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor Participantilor. Persoanele
vizate au urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 13 si art. 14 din Regulamentul nr. 2016/679);
dreptul de acces la date (art. 15 din Regulamentul nr. 2016/679); dreptul de rectificare (art. 16 din
Regulamentul nr. 2016/679); dreptul la stergerea datelor (art. 17 din Regulamentul nr. 2016/679);
dreptul la restrictionarea prelucrarii (art. 18 din Regulamentul nr. 2016/679); dreptul la portabilitatea
datelor (art. 20 din Regulamentul nr. 2016/679); dreptul la opozitie (art. 21din Regulamentul nr.
2016/679); dreptul de a nu fi supus unei decizii automate cu efect semnificativ (art. 22 din
Regulamentul nr. 2016/679 ).
3. Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit confirmarea faptului
ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se
opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, ca datele
care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale
contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea
sau actualizarea datelor personale. In vederea exercitarii acestor drepturi, Participantul respectiv va
transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre Fundaţia Olimpică Română, prin oricare dintre
urmatoarele modalitati: poştă, curier, e-mail.
Datele de contact ale Responsabilului cu protecţia datelor:
ITH Management Office S.R.L., dataprotection@tiriacgroup.ro, tel. 00410214312149.
Adresa poştală: Şos. Nordului, nr. 24-26, sector 1, Bucuresti – în atenţia DPO;
Prin e-mail: dataprotection@tiriacgroup.ro.
Informaţii telefonice la numărul: 0214312149.
4. Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal sunt: inscrierea in Program, desfasurarea
Programului, desemnarea castigatorilor burselor si acordarea burselor, indeplinirea obligatiilor ce revin
Organizatorului in temeiul legii si realizarea de rapoarte statistice cu privire la Participanti.
5. După semnarea Contractelor de sponsorizare, prelucrarea datelor cu caracter personal se va face în
temeiul art. 6, alin. (1), lit. b), prelucrarea fiind necesară pentru executarea unui contract la care
persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea
unui contract.
Perioada de stocare a datelor cu caracter personal ale semnatarilor Contractelor de sponsorizare atat
in cazul Bursierilor, cat si a Participanţilor de rezervă la Program este de 10 ani, potrivit prevederilor
ORDINULUI nr. 2634 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile. Perioada de stocare
a datelor cu caracter personal pentru ceilalţi Participanţi la Program şi în cadrul Fundaţiei Olimpice
Române este de 3 ani, perioada de prescripţie a dreptului la acţiune.
6. În condiţile transmiterii datelor Participanţilor către Sponsor, acesta este direct operator în legătură cu
datele cu caracter personal prelucrate şi se vor aplica politicile şi procedurile Sponsorului în ceea ce
priveşte prelucrarea.
7. Datele care au devenit publice în perioada de valabilitate a consimţământului reprezintă prelucrări
legale. Retragerea consimţământului privind prelucrarea datelor cu caracter personal se poate face prin
transmiterea unui e-mail la adresa: office@fundatiaolimpica.ro
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SECŢIUNEA 12. LIMITAREA RĂSPUNDERII
1. Inscrierile efectuate inainte sau dupa perioada mentionata in Regulament, precum si inscrierile
neconfirmate ori respinse de catre Organizator nu vor fi luate in considerare. Organizatorul nu isi asuma
raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Program, cauzate de
furnizorul de Internet sau conexiunea la internet a persoanei care doreste sa se inscrie in Program
si/sau de alte erori tehnice care se pot ivi la Organizator sau la persoana care doreste sa se inscrie in
Program. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa intreruperile ori disfunctionalitatile
neanuntate ale furnizorului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe
perioadele de trafic intens care pot periclita inscrierea in Program in perioada de desfasurare a
Programului.
2. Organizatorului nu i se pot imputa eventuale eliminari/descalificari din Program ale Participantilor care
furnizeaza date sau informatii false, eronate, incomplete sau necorespunzătoare. De asemenea, sunt
eliminate/descalificate automat persoanele care nu respecta prevederile Regulamentului ori care
apeleaza la acte/modalitati frauduloase de natura a influenta Programul. Descalificarea ori eliminarea
va interveni inclusiv in situatia in care Participantul care a savarsit actele prevazute de prezentul articol
a fost initial declarat castigator.
3. Dupa acordarea burselor, Organizatorul este exonerat de orice raspundere fata de castigatori in ceea
ce priveste bursele oferite, utilizarea lor si/sau conduita Bursierilor si/sau a părinţilor, tutorilor sau
reprezentanţilor legali, antrenorilor, pentru alterarea, pierderea sau sustragerea burselor acordate.
Organizatorul nu isi poate asuma fata de Bursieri angajamentul de a acoperi prejudiciile, de orice
natură, produse Bursierilor, participanţilor, Participanţilor rezervă sau membrilor familiilor acestora. În
nicio situație Organizatorul nu își poate asuma responsabilitatea pentru eventuale daune directe sau
indirecte rezultând din înscrierea în Program sau imposibilitatea unui potenţial participant de a se înscrie
în Program.
4. Organizatorul nu isi asuma raspunderea fata de nimeni in cazul refuzului Participantului de a beneficia
de bursă.
5. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie, total sau partial, executarea Regulamentului/
continuarea Programului, respectiv acordarea burselor, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea
privind îndeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi împiedicata sau
intarziata. In sensul prezentului Regulament, prin forta majora se intelege orice eveniment care nu
poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator si care il pune pe Organizator in
imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament. In caz de forta majora,
Organizatorul va comunica participantilor la concurs existenta acesteia prin afişare publică, pe site, în
acceaşi modalitate în care a adus la cunoştinţa publică Programul.

************
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