ACORD LIMITARE RASPUNDERE PARTICIPANT EVENIMENT SPORTIV
ROAD GRAND TOUR
TELEFERIC CHALLENGE 20 IULIE 2019
Prin inscrierea la evenimentul mentionat imi asum toate riscurile si sunt de acord sa garantez,
protejez, despagubesc si exonerez, sa eliberez de raspundere si sa nu actionez in judecata
organizatorul acestui eveniment precum si agentii, angajatii, voluntarii, membrii, sponsorii,
promotorii si afiliatii in cazul in care sunt implicat intr-un incident care survine din propriul meu
comportament sau conduita. Ma oblig sa ma familiarizez cu normele federatiei in domeniu,
regulamentul organizatorului si cu ghidul tehnic aferent competitiei si sa particip la sedinta tehnica.
Inteleg riscurile care survin din participarea mea la competitia de ciclism si voi lua toate masurile
pentru a le evita. Riscurile se incadreaza in general in urmatoarele categorii: viteza de deplasare,
deplasarea in pluton cu alti participanti, coborari pe care viteza poate fi foarte ridicata, faptul ca
acest sport se desfasoara pe sosele publice cu trafic deschis sau partial inchis, echipament
neadecvat, vreme potrivnica, efort sustinut si intens. Participarea mea se face pe propria
raspundere ca starea mea de sanatate este potrivita pentru acest tip de efort. Înţeleg şi sunt de
acord că pot apărea situaţii în timpul evenimentului, care pot fi dincolo de controlul Organizatorilor,
şi eu va trebui să acţionez astfel încât să nu pun în pericol propria persoană sau terţii. Pe traseu
pot apărea animale domestice, autoturisme și alte persoane în afara concursului. De asemenea
declar că voi respecta regulile de circulație de pe drumurile publice. Accept responsabilitatea
pentru starea şi caracterul adecvat al echipamentului meu, pentru echipamentul oferit spre utilizare
şi pentru comportamentul meu în legătură cu acest eveniment. Mă angajez să port o cască care
îndeplineşte cerinţele normelor sau regulamentelor Organizatorilor şi care poate proteja împotriva
leziunilor grave la cap. Declar ca nu am nici o afecţiune fizică sau medicală care ar putea constitui
un pericol pentru mine sau pentru alţii prin participarea la acest eveniment sau ar putea interfera cu
capacitatea mea de a participa în condiţii de siguranţă la acest eveniment. Participarea la
evenimennt nu presupune asigurarea de catre organizator a participantului in caz de accidente.
Datele completate in aceasta declaratie sunt corecte si complete. Am citit si am inteles clauzele de
mai sus.
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