SHERLOCK, EDIȚIA A VI-A
REGULAMENT OFICIAL DESFĂȘURARE TREASURE HUNT

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
Concursul este organizat şi desfășurat de Asociaţia Studenţilor Contabili RATIO. Participanţii la concurs au
obligaţia de a respecta termenii şi condiţiile regulamentului oficial al acestuia, potrivit celor menţionate în
continuare, denumit în continuare „Regulament Oficial”, cât și al Regulamentului Oficial al probei Treasure Hunt.
Aceste regulamente vor fi publicate pe site-ul www.suntemratio.ro.
RATIO îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament, cȃt și Regulamentul Oficial al
concursului, urmând ca eventualele modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil al acestora pe
www.suntemratio.ro.

SECȚIUNEA 2. DESFĂȘURAREA CONCURSULUI
Concursul se va desfășura în zona Gheorgheni, începând din incinta Facultății de Științe Economice și Gestiunea
Afacerilor, orașul Cluj-Napoca. Traseul va fi descoperit cu ajutorul indiciilor primite de la organizatori la checkpoint-uri. Participanții vor fi supravegheați în permanență de membii organizatori, urmând ca aceștia să le ofere
informațiile necesare pe parcursul desfășurării competiției .
În data de 16 noiembrie – se va da startul competiției Sherlock cu prima probă a acestuia și anume un Treasure
Hunt. Alte detalii referitoare la aceasta au caracter confidențial și vor putea fi descoperite pe parcursul
desfășurării Treasure Hunt-ului.

SECȚIUNEA 3. REGULI DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI
●
●
●
●
●
●

Fiecare echipă participantă este formată din 2 sau 3 persoane;
Participanții trebuie să îndeplinească toate probele, finalizând Treasure Hunt-ul, în caz contrar aceștia
vor fi descalificați;
Echipele care decid să renunțe din diverse motive, au obligația să anunțe organizatorii;
Organizatorii nu sunt responsabili pentru eventualele incidente cauzate de participanți sau accidentări
ale acestora;
Participanții au posibilitatea să apeleze la organizatori pentru oferirea unor indicii suplimentare,
adăugându-li-se o penalizare la punctajul final;
Participanții au obligația de a realiza provocările oferite de către organizatori, în caz contrar echipa va fi
descalificată.

SECȚIUNEA 4. ÎNCETAREA CONCURSULUI
Proba Treasure Hunt poate înceta numai în cazul producerii unor evenimente cu caracter extraordinar sau în
cazul imposibilității de organizare din partea RATIO.
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