DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE
CATEGORIA

NUMAR PARTICIPARE

Nume participant ..................................................................................................................
Subsemnatul/a ……………………………………................................Domiciliat in ....................................
Legitimat/a cu (CI/BI/Pasaport) ...........Seria…......Nr..............CNP.............................................
Tel...................................
*Parinte/tutore al minorului (daca este cazul) ………………………................………………………………...
*Antrenor al copilului (daca este cazul)………………………………………………………..................……………
CONCURENTII MAJORI
Prin inscrierea si participarea la competitia sportiva "Cursa Dunarii Calarasene 2018", declar pe propria
raspundere ca:
1. sunt apt/a fizic si psihic si am o pregatire fizica corespunzatoare pentru participarea la acest eveniment
sportiv, concurand pe propria raspundere. Sunt constient/a de riscurile mersului pe bicicleta, mi le asum in
totalitate si exonerez de orice raspundere organizatorul Consiliul Judetean Calarasi in cazul in care voi suferi
orice fel de prejudiciu, accident sau deces;
2. datele completate in acest formular sunt corecte si declar ca mi-a fost adus la cunostinta Regulamentul de
desfasurare a competitiei pe care ma oblig sa il respect in totalitate.
CONCURENTII MINORI
Prin inscrierea si participarea la competitia sportiva "Cursa Dunarii Calarasene 2018", declar pe propria
raspundere ca:
1. fiul/fiica/elevul/eleva m ea este apt(a) fizic si psihic si are o pregatire fizica corespunzatoare pentru
participarea la acest eveniment sportiv, sunt constient/a de riscurile mersului pe bicicleta, mi le asum in
totalitate si exonerez de orice raspundere organizatorul Consiliul Judetean Calarasi in cazul in care va suferi
orice fel de prejudiciu, accident sau deces;
2. datele completate in acest formular sunt corecte si declar ca mi-a fost adus la cunostinta regulamentul de
desfasurare a competitiei pe care ma oblig sa il respect in totalitate.
Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru niciun fel de accident sau prejudiciu aparut in timpul
acestui eveniment, concurentii peste 18 ani vor participa pe propria raspundere, iar cei minori vor participa
numai cu semnatura parintelui (tutorelui legal) sau a antrenorului (in cazul in care copilul este legitimat la un
club sportiv de profil si are viza medicala la zi).
Declar ca am luat la cunostinta Regulamentul "Cursa Dunarii Calarasene 2018" si sunt de acord cu acesta.
Declar ca nu am nicio pretenţie fata de organizatori si/sau sponsori în ceea ce priveste folosirea imaginilor
foto si video realizate in cadrul competitiei in care sunt surprins/a cu angajamentul organizatorilor ca nu vor
folosi aceste imagini in alte scopuri decat promovarea competitiei, implicit a activitatilor acestora. Declar ca
am luat la cunostinta si sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrat si folosite in comunicarea cu
organizatorii competitiei.
Data.................................

SEMNATURA...........................

