NUMAR CONCURS

_______________

DEC LARAŢI E

Cu privire la participarea la competiția Predeal Forest Run, din data de 9 iulie 2022 a fiului meu/fiicei mele
___________________________, născut/ă la data de _____________, certificat de naștere seria/nr. ____________
Subsemnata ___________________________________ domiciliată în localitatea _______________________,
str. ___________________________________, nr. ___, bl. ___, sc. ___, et. ___ ap. ___, judeţ/sector ________________,
posesoare a actului de identitate BI/CI seria ____, nr. ________________,

tel. ___________________, email

_______________________________ în calitate de părinte / tutore legal / tutore legal unic al minorului
și
Subsemnatul ___________________________________ domiciliat în localitatea _______________________, str.
___________________________________, nr. ___, bl. ___, sc. ___, et. ___ ap. ___, judeţ/sector ________________,
posesor al actului de identitate BI/CI seria ____, nr. ________________,

tel. ___________________, email

_______________________________ în calitate de părinte / tutore legal / tutore legal unic al minorului
cunoscând dispozițiile articolului 292 Cod penal cu privire la falsul în declarații,

DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE

-

-

-

-

că am luat la cunoștință prevederile regulamentului de participare la competiția „Predeal Forest Run” din data 9 iulie 2022
ce se va desfășura în Predeal și mă oblig să instruiesc minorul participant la competiție în mod corespunzător pentru
respectarea regulamentului prezentat pe site-ul competitiei www.predealforestrun.ro;
că fiul meu/fiica mea este apt/ă din punct de vedere fizic (medical) și psihic pentru participarea la competiție și susținerea
de efort fizic prelungit;
că pe întreaga durată a competiției, inclusiv pe traseu, eu, subsemnatul __________________________________ voi fi în
vecinătatea minorului nu la mai mult de 5 metri distanță de acesta, voi alerga împreună cu acesta și îi voi asigura
siguranța; de asemenea, il voi supraveghea si voi decide pentru el in legatura cu alimentele si lichidele consumate pe
durata intregului eveniment fiind unicul raspunzator de eventuale probleme aparute in urma consumului acestora;
că fiul/fiica mea nu se va afla sub influența băuturilor alcoolice și/sau a stupefiantelor;
că am luat la cunoștință că minorului i-a fost alocat numărul de concurs înscris în colțul din dreapta-sus al acestei declarații
și că va purta acest număr și nu altul tot timpul cursei astfel încât numărul de concurs să fie vizibil pentru arbitrii;
că va alerga numai pe traseul indicat de organizatori respectând întocmai indicațiile arbitrilor de traseu;
că sunt de acord că arbitrul de traseu poate descalifica automat participantul la concurs în cazul în care acesta încalcă
Regulamentul Competiției (ex. se abate de la traseu și nu reintră imediat pe traseu în cazul în care a ieșit accidental sau voit,
pentru comportamentul nepoliticos la adresa organizatorilor și/sau a participanților la competiție etc);
că nu va arunca în perimetrul de desfășurare a Competiției nici un tip de deșeu fiindu-mi adus la cunoștință că în cazul
nerespectării acestei condiții este pasibil de descalificarea din Competiție fără drept de apel;
că se va manifesta într-un mod decent și cu sportivitate pe toată perioada de desfășurare a Competiției fără a-i stânjeni pe
ceilalți participanți și/sau organizatori;
ca dețin asigurare medicală pentru fiul meu/fiica mea pentru incidente soldate în timpul unor competiții sportive sau îmi
asum cheltuielile cauzate de o posibilă accidentare;
că sunt conștient/ă de riscurile alergării pe traseul de concurs Predeal Forest Run, pentru care minorul/a va fi echipat/a
corespunzător, mi le asum în totalitate şi exonerez de orice răspundere organizatorii evenimentului și sponsorii acestuia în
cazul în care voi suferi orice fel de prejudiciu sau accident precum: pierderi sau pagube materiale, expunere la circumstante
extreme: boală, contact/coliziune cu alți participanți, spectatori sau voluntari, condiții meteorologice nefavorabile,
accidentări provocate de condițiile alergării montane: interacțiunea cu animale sălbatice (urși, vipere, porci mistreți,
căprioare, câini etc.), înțepături de viespi, invaliditate, vătămare corporală gravă sau chiar deces.

-

-

că nu am nici o pretenție față de organizatori pentru a folosi imaginile foto și video realizate în timpul Competiției în care va
fi surprins, cu angajamentul ferm al organizatorilor că nu vor folosi aceste imagini în alte scopuri decât promovarea
Competiției, la elaborarea afișelor, diplomelor sau pentru alte materiale informative dedicate activităților de alergare.
că am ridicat kitul de concurs.

DREPT PENTRU CARE SEMNEZ (mama),
azi ________________

DREPT PENTRU CARE SEMNEZ (tatăl)

