Centru de Consiliere și Orientare în Carieră
REGULAMENT
al activității Tur ciclist al orașului – ”Boboci pe biciclete”
din cadrul evenimentului Săptămâna Bobocilor 2017
1. Organizatori
Turul ciclist al orașului –”Boboci pe biciclete” este o activitate în cadrul evenimentului
”Săptămâna Bobocilor ” inițiat de către Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) al
UTC-N. Activitatea este organizată în parteneriat cu: Asociația studenților pasionați de aeronautică
– EUROAVIA, Asociația turistică sportivă civică și ecologistă CLUBUL DE CICLOTURISM
”NAPOCA” și Primăria Municipiului Cluj-Napoca.
2. Data și locul desfășurării
Turul ciclist al orașului va avea loc în data de 8 octombrie 2017, începând cu ora 14:00.
Punctul de Start/ Sosire: str. Constantin Daicoviciu nr. 15 (plecare din curte).
Traseul este următorul:
Plecare: Curtea clădirii UTC-N str. C. Daicoviciu nr. 15, str. Emil Isac, str. Pentru Maior, P-ța.
Lucian Blaga, str. Napoca, P-ța Unirii, B-dul Eroilor, P-ța Ștefan cel Mare, cu ocolire P-ța Baba
Novac – P-ța Ștefan cel Mare, str. Dorobanților, str. Vaida Voievod, str. Ialomiței, str. Molnar
Piuariu, str. Fabricii de zahăr, str. Banilor, str. Inului, str. Anina, sens giratoriu, str. Fabricii, B-dul
21 Decembrie 1989, str. Regele Ferdinand, P-ța Mihai Viteazul, str. Ion Popescu Voltești, pod
Someș-Traian, str. Dragalina, str. 1 Decembrie 1918, punte pietonală peste Someș (Sinaia), Pista
biciclete (cu oprire pauză), str. Uzinei Electrice, str. Stadionului, Aleea Centrală Parcul Mare, Opera
Maghiară, str. Emil Isac, str. C. Daicoviciu nr. 15, în curte: Sosire
3. Condiții de participare
La Turul ciclist al orașului pot participa studenți ai Universității Tehnice din Cluj Napoca
din orice an de studiu sau facultate, angajați ai UTCN, angajați ai companiilor partenere ale UTC-N/
evenimentului ”Săptămâna Bobocilor UTC-N 2017”.
4. Înscriere
Înscrierea se poate face în perioada 15 septembrie - 6 octombrie (ora 14:00), în unul din
următoarele moduri:
- în punctele de informare InfoBoboc din cămine și facultăți;
- prin e-mail la adresa Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră:
office.ococ@ococ.utcluj.ro
- prin mesaj pe pagina Facebook ”Consiliere Universitatea Tehnică”
Pentru înscriere se vor transmite: numele și prenumele, statutul de student/ angajat UTCN/
firmă parteneră, date de contact – telefon și email.
Prin simpla înscriere, participanții își dau acordul că acceptă și se conformează tuturor
prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului regulament.
5. Mod de desfășurare
Turul ciclist al orașului –”Boboci pe biciclete” se va desfășura sub forma unei deplasări
organizate prin oraș, după traseul prestabilit, având ca mijloc de deplasare bicicleta. Grupul va fi
însoțit de organizatori, care vor fi atât în partea din față, cât și în partea din spatele plutonului. Prin

acest marș se dorește promovarea unui stil de viață sănătos și a deplasării pe biciclete, cât și
prezentarea orașului pentru boboci.
6. Biciclete
Pentru Turul ciclist al orașului, în data de 8 octombrie 2017 vor fi disponibile un număr
limitat de 25 de biciclete cu echipament de protecție (cască), închiriate pentru boboci de către UTCN de la Polartek Sport Service S.R.L. Acestea vor reveni primilor 25 de participanți, studenți în anul
I în cadrul UTC-N, care solicită închirierea unei biciclete (doar prin email la adresa
office.ococ@ococ.utcluj.ro sau prin mesaj pe pagina Facebook ”Consiliere Universitatea
Tehnică” ).
Persoanele care închiriază bicicletele se vor conforma prevederilor de închiriere și de
folosire impuse de UTC-N, asumându-și răspunderea în caz de deteriorare a bicicletelor.
Dacă au posibilitatea, participanții sunt rugați să vină cu bicicleta personală!
7. Echipament
Fiecare participant va fi echipat în mod corespunzător mersului pe bicicletă. Organizatorii
recomandă inclusiv purtarea căștilor de protecție pe parcursul turului ciclist.
8. Dispoziții finale
Înaintea turului ciclist, participanților li se vor prezenta regulile de bază ale turului și vor
semna pe proprie răspundere o declarație care să confirme că știu regulile rutiere și stăpânesc
mersul pe bicicletă. Fiecare participant va respecta indicațiile organizatorilor, regulile de circulație,
și nu se va despărți de pluton.
Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica regulamentul, cu mențiunea că eventualele
modificări vor fi aduse la cunoștința participanților și a publicului cu cel puțin 24 de ore înainte de a
intra în vigoare.
Cluj-Napoca, 14 septembrie 2017
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