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Regulament de participare 
 
 
Prin ÎNSCRIEREA în acest program, participanții acceptă prezentul regulament. 
 
BEGA! este un program de artă performativă creat de PLAI alături de comunitatea creativă a orașului 
pentru programul principal Timișoara 2021, cu scopul de a activa malurile râului Bega și de a implica 
locuitorii orașului în activități artistice coordonate de organizații locale și parteneri cu expertiză 
internațională. 
 
Partenerii noștri pentru conținutului artistic al programului în 2018 va fi creat cu participarea Unfold 
Motion (RO, TM), Asociația Culturală TGP (RO, TM - coordonator al voluntarilor pentru muzică), 
Asociația Tango Timișoara și Salsa with Atittude Dance School. Programul beneficiază și de susținerea 
și implicarea organizațiilor Prin Banat, Cries, Solidart, I.S.O.T, Melopolis, Ceva de Spus, Verde pentru 
Biciclete, Universitatea de Vest Timișoara, Serviciul de Transport Public Timișoara și Symme3D. 
 
Informaţii cu titlu general 
 
Informaţiile actualizate despre program vor fi publicate pe site-ul programului: www.plai.ro/bega.  
 
Condiții de implicare ca și voluntar 
 

1. Vârsta de peste 12 ani. Persoanele sub 18 ani trebuie să dețină acordul părinților pentru participare. 
Persoanele de 12-15 ani pot participa doar dacă sunt însoțiți de un părinte / tutore.  

2. Apt din punct de vedere medical 
3. În vederea obţinerii calităţii de voluntar, candidatul depune online o cerere (formular de înscriere), 

conform apelului public de recrutare de voluntari. Toate cererile vor fi analizate de persoanele 
desemnate din cadrul Centrului Cultural PLAI. Decizia finală asupra acceptării sau respingerii 
candidatului se va lua în urma unui interviu-discuție de selecţie. 

4. După semnarea contractului, voluntarul va urma un program de instruire inițială după cum urmează:  
a. Prezentarea structurii, a misiunii şi a activităţilor programului BEGA! pentru perioada 2018 

– 2022. 
b. Prezentarea drepturilor, a responsabilităţilor voluntarului, a regulilor de securitate și 

sănătate în muncă și a regulamentului intern care stipulează implicarea voluntarului, 
particularizat pe tipurile de activități ce le va desfăşura. 

5. Calitatea de voluntar în proiectul BEGA! se păstrează urmând programul complet de repetiții / 
întâlniri propuse și comunicate de organizator pe una din ariile alese: organizare, muzică sau dans. 
Programul va fi anunțat la prima întâlnire a echipei, din data de 4 iunie 2018; el poate suferi 
modificări care vor fi comunicate cu minim 24 ore înainte.  

6. BEGA! îşi rezervă dreptul de a retrage răspunsul pozitiv acordat unui candidat în orice moment al 
colaborării. 
 
 
 

http://www.plai.ro/bega
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Drepturi de autor 
 
Prin înscrierea în programul BEGA! participanţii vor autoriza Centrul Cultural PLAI și partenerii 
acestuia să folosească şi să reproducă imaginile foto şi video realizate pe durata implicării 
voluntarilor / participanților, în care sunt surprinși, cu angajamentul ferm al organizatorilor că nu se 
vor folosi aceste imagini în alte scopuri decât pentru promovarea programului BEGA!. 
 
Răspundere 
 
Fiecare persoană înscrisă o face pe propria răspundere și / sau răspunderea părintelui / tutorelui / 
reprezentantului legal în cazul unui minor. Centrul Cultural PLAI și partenerii acestuia nu sunt 
răspunzători de nici o posibilă accidentare şi / sau prejudicii cauzate de participarea la programul 
BEGA!. 
 
Persoanele înscrise în programul BEGA! 2018 ca și voluntari / participanți renunţă la orice pretenţii 
de natură patrimonială sau morală și orice fel de alte daune cauzate de implicare faţă de Centrul 
Cultural PLAI, partenerii implicați, membrii acestora, voluntarii participanţi la organizare precum şi 
faţă de sponsorii, partenerii sau autorităţile care contribuie la realizarea programului.  
 


