REGULAMENT CU PRIVIRE LA PLANIFICAREA SI DESFASURAREA ZBORURILOR CU
BALONUL CU AER CALD
Art. 1. PARTICIPANTII

Participantii la zborurile cu Balonul cu Aer Cald pot fi:

Persoane Juridice sau Persoane Fizice cu varsta de peste 5 ani.

Persoanele care doresc sa zboare cu Balonul cu Aer Cald intra in contact, in special
telefonic sau prin e-mail, WhatsApp sau FaceBook, cu Organizatorul si stabilesc impreuna
detaliile specifice zborului precum si alte detalii importante care trebuiesc indeplinite
inaintea efectuarii zborului, legate de modalitatea de programare, situatii de amanare,
anulare sau neprezentare la data stabilita pentru zbor.
Art. 2. CLAUZE PRIVITOARE LA REGULAMENT

Participantii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament.

Acest Regulament, precum si orice alta informatie legata de zborurile cu Balonul cu Aer
Cald pot fi obtinute in mod gratuit de catre orice solicitant, de pe site, la telefon sau prin email ori Facebook.
Art. 3. PROCEDURA DE PARTICIPARE SI DERULAREA ZBORULUI

Acceptarea participarii si trimiterea optiunii prin e-mail sau telefonic ori alte mijloace,
reprezinta acceptarea termenilor si conditiilor prezentate pe site si in prezentul regulament.

Participantul va contacta Organizatorul, conform intelegerii, de preferat telefonic sau prin
alte mijloace de comunicare electronice acceptate de Organizator, la data stabilita de
comun acord, pentru a stabili conditiile sau pentru a confirma eventualele modificari
acceptate de ambele parti, conditiile de programare si/sau de amanare sau anulare a
participarii. Primeaza siguranta zborului, conditiile de zbor, cele legale si conditiile
meteorologice.
In cazul in care conditiile meteo sunt de natura de a periclita siguranta Zborului cu Balonul
cu Aer Cald sau integritatea Balonului cu Aer Cald, acesta va fi reprogramat de comun acord
cu Participantul, fara a implica costuri suplimentare la fel se va intampla si daca legislatia in
vigoare interzice, amana sau restrictioneaza zborul.

Participantii se pot programa, de comun acord cu organizatorul, telefonic sau prin email cu
minimum 7 zile inainte de data solicitata pentru zbor sau, cu acceptul organizatorului, cu
mai putin de 7 zile inainte de efectuarea zborului, in intervalul de valabilitate al unui eventual
voucher achizitionat anterior, cu rezerva conditiilor meteo nefavorabile sau al legislatiei,
situatie in care zborul se va reprograma de comun acord.
Zborurile se vor putea efectua in grupuri de minimum 2 persoane (o persoana + pilot) si
maximum determinat de capacitatea baloanelor cu aer cald conditionata de Manualul de
Zbor al baloanelor utilizate si de intelegerea cu organizatorul.

Zborul cu Balonul cu Aer Cald poate fi programat sau reprogramat daca se constituie grupul
minim de persoane stabilit in Manualul de Zbor al Baloanelor cu Aer Cald si de intelegerea
cu Organizatorul, cu rezerva conditiilor meteo si/sau legislative nefavorabile sau a altor
conditii care ar putea periclita siguranta zborului sau a Balonului cu Aer Cald care sunt
hotarate de catre Organismele de Control al Zborului sau de catre Pilotul Comandant in
oricare faza a zborului incepand cu faza de pregatire a zborului, in timpul zborului sau
oricare alta etapa a zborului.
Dupa confirmarea, de catre participant, prin oricare mijloc de comunicare, a participarii la
zbor la data stabilita de comun acord cu organizatorul, nu se mai poate schimba data
agreata, decat sub rezerva conditiilor meteo si/sau legislative nefavorabile.

Participantul declara ca a luat la cunostinta ca solicitarea de participare devine ferma in
momentul confirmarii participarii, prin oricare mijloc de comunicare. Dupa confirmarea
participarii la zbor, data stabilita nu se mai poate schimba decat in conditiile prezentului
regulament.
In cazul in care participantul renunta din vointa si/sau din vina sa la zborul cu Balonul cu
Aer Cald, suma achitata nu este nerambursabila in urmatoarele situatii:
- Participantul nu se prezinta la zborul cu Balonul cu Aer Cald la data si ora stabilite.

- Participantul renunta la zbor cu mai putin de 72 ore inainte de data si ora zborului sau daca
se afla, deja, in situatia unei reprogramari a zborului indiferent de motiv.
Organizatorul nu va opera si nu va publica date cu caracter personal.
Art. 4. CLAUZE FINALE

Organizatorul nu isi asuma nici o responsabilitate pentru documentele necorespunzatoare
din punct de vedere al continutului (informatii incomplete, false sau vadit eronate etc.).
Organizatorul nu isi asuma nici o responsabilitate pentru materialele pierdute si/sau
deteriorate in timpul zborului.

Organizatorul si/sau Pilotul Comandant isi rezerva dreptul de a inceta, de a suspenda, de a
scurta sau prelungi durata zborului sau perioadele de efectuare a zborurilor in scopul
asigurarii sigurantei zborurilor fara a i se putea imputa daune sau pretentii de orice natura.

Organizatorul nu va putea fi tinut responsabil daca, in caz de forta majora sau de o cauza
independenta de vointa sa, intervin schimbari de date sau chiar daca aceasta actiune va fi
modificata, amanata sau anulata.

Organizatorul nu poate fi facut responsabil de oricare daune materiale si/sau de sanatate
din timpul zborului. Participantul isi asuma, pe propria raspundere, oricare risc personal
legat de zbor.
In situatia in care participantul nu se poate prezenta ca urmare a faptului ca se afla in izolare
din cauza afectiunilor de sanatate sau nu se poate prezenta din alte motive grave, situatii
confirmate in urma prezentarii unei dovezi legale si verificabile cu cel putin 24 ore inainte
de ora de efectuare a zborului, zborul va fi reprogramat de comun acord cu organizatorul,
fara costuri suplimentare.
Prevederile aplicabile in situatia in care Participantul nu poate efectua zborul ca urmare a
restrictiilor impuse de catre legislatie sau a conditiilor meteo nefavorabile sunt: prelungirea

valabilitatii cu perioada in care au fost luate masurile de restrictionare a zborului sau a
conditiilor meteo nefavorabile.

Organizatorul poate avea initiativa convocarii participantului la zbor, fara ca aceasta sa
devina obligatie, de 2 ori dupa care exprimarea dorintei de participare devine numai a
Participantului.

Revendicarile nejustificate si plangerile dovedite ca fiind neintemeiate si abuzive, constituie
temei pentru Organizator pentru a solicita daune-interese.

Participantii declara ca au luat la cunostinta si sunt de acord cu cele mentionate
in prezentul regulament.

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti cu privire la orice aspect legat de
programarea si/sau desfasurarea zborurilor se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in
care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti
competente din Romania, orasul Bucuresti.

