TERMENI ȘI CONDIȚII
Evenimentul de plantare Bergenbier este organizat pe data de 20 aprilie de Bergenbier S.A. si de
asociatia Eco Asist (Plantam Fapte Bune in Romania) in pe raza judetului Alba, in apropierea localitatii
Bucium, coordonate GPS: Parcela 1- 274, 275-46.238464,23.170270 si Parcela 2 - 278A46.230998,23.169740 coordonate GPS
Evenimentul va avea loc intre ora 8:00 (tur autocar) si ora 18:00 (retur autocar)
PARTICIPARE
Ca voluntari pot participa doar persoane adulte, care la data desfășurării evenimentului demonstrează
că au vârsta minimă de 18 ani îndeplinită.
Bergenbier S.A. 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.
ÎNSCRIERE
Înscrierea în cadrul tururilor se face prin intermediul site-ului www.bergenbier.ro, secțiunea ”
https://bergenbier.ro/plantare/editia2”, prin completarea formularului. Înscrierea este considerată
validă după confirmarea telefonică din partea unui reprezentant Bergenbier S.A.
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 turului.
TRANSPORT
Autocare din Cluj
Bergenbier S.A. asigură transport gratuit cu autocare din Cluj. Îmbarcarea în autocare se va face pe baza
listelor rezultate din înscrierea participanților prin formularul de înregistrare de pe site și a confirmărilor
telefonice.
Pentru voluntari sunt puse la dispozitie 3 autocare cu orarul urmator:
- 3 autocare cu plecare la ora 08:00 pe data de 20 aprilie 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
- Transportul este tur-retur.
EVENIMENT PLANTARE
Prin trimiterea formularului de înregistrare și confirmarea vizitei, voluntarii se obligă să respecte
urmatoarele reguli :



Accesul la evenimentul de plantare, de pe data de 20 aprilie , se va face doar cu inscriere pe lista
disponibila in site si este permisa doar persoanelor adulte care au împlinit 18 ani.
Accesul la evenimentul 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.












La intrarea în autocarele Bergenbier, reprezentantii companiei pot cere participanților să
dovedească faptul că au îndeplinit vârsta minimă de 18 ani.
Participanții trebuie să se asigure că îmbrăcămintea și încălțămintea cu care vin la evenimentul
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.
Participantii vor participa la un instructaj de securitate in munca, inainte de plantare si vor
semna ca au luat la cunostinta regulile de securitate.
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.
Participanții vor rămâne mereu cu grupul de voluntari si de organizatori și vor urma indicațiile
personalului Bergenbier S.A.
Este interzis accesul la eveniment cu cu materiale toxice, arme albe sau arme de foc
Este interzis accesul la eveniment a persoanelor aflate intr-o stare vizibila de ebrietate.
Voluntarii vor semna la intrarea in autocar un acord prin care ca imaginea lor poate sa apara in
eventualele fotografii sau filmari ale marcii Bergenbier, rezultate din evenimentul de plantare
Timpul maxim de asteptare la autocar este de 5 min dupa ora 8, asa ca rugam voluntarii sa fie
punctuali pentru a ne putea incadra in program

Nerespectarea anumitor reguli poate avea consecințe legale.

