DECLARA ŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE
Subsemnatul(a) _________________________________ născut(a) la (zz/ll/aa) _______________
domiciliat/ă în (județ/localitate/str./nr./bl./ap.) ________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
identiﬁcat cu BI/CI seria ____ nr. ______________, telefon ___________________, având în vedere
prevederile Codului Penal privind falsul în declarații:

DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE
- că am luat la cunoștință de prevederile regulamentului de participare la competiția “MARATONUL DHL ȘTAFETA CARPAȚILOR” din data de 17 iunie 2017 și mă oblig să le respect;
- că sunt apt(ă) din punct de vedere ﬁzic (medical) pentru efort ﬁzic prelungit și în condiții meteo speciﬁce
acestei perioade;
- că sunt clinic sănătos/sănătoasă și nu sufăr de nicio afecțiune care să îmi pericliteze starea de sănătate în
timpul desfășurării evenimentului și îmi asum întreaga responsabilitate în ceea ce privește participarea mea la
competiție;
- că am luat la cunoștință că participarea la competiție poate ﬁ solicitantă din punct de vedere ﬁzic și psihic;
- conﬁrm că sunt apt(ă) din punct de vedere medical și într-o formă ﬁzică adecvată pentru a participă la un
asemenea concurs. Astfel, exonerez organizatorii, precum și pe oricine are legătură cu aceștia (sponsori,
parteneri, angajați, autorități, oﬁciali, voluntari, etc.) de orice răspundere în legătură cu pretențiile pe care le-aș
putea avea, de orice natură, eu sau succesorii mei, pentru eventuale accidentări, boală, deces sau orice alte
probleme medicale care ar putea apărea pe parcursul desfășurării competiției la care particip;
- că am pregătirea ﬁzică, psihică și tehnică corespunzătoare participării la acest concurs;
- că NU mă aﬂu sub inﬂuența băuturilor alcoolice și/sau a stupeﬁantelor;
- că am achitat taxa de participare pentru proba la care m-am înscris;
- că am completat corect și complet Formularul de înscriere la Competiție;
- că respect întocmai traseul, indicațiile arbitrilor de traseu și a reprezentanților medicali, arbitrii ﬁind
persoanele abilitate să întrerupă competiția în cazul în care este încălcat Regulamentul Competiției;
- că sunt de acord și am luat la cunoștință că arbitrul de traseu poate descaliﬁca/elimina automat participantul
la concurs în cazul în care acesta încălcă Regulamentul Competiției (ex: se abate de la traseu și nu reintră prin
locul cel mai apropiat prin care a ieșit accidental sau voit; pentru comportamentul nepoliticos la adresa
Organizatorilor și/sau a participanților la competiție, nepăstrarea distanței față de coechipieri etc.) și pentru
situația în care reprezentații medicali consideră că participantul nu mai poate continua cursa din punct de
vedere medical;
- că nu voi arunca în perimetrul de desfășurare a Competiției niciun tip de deșeu, ﬁindu-mi adus la cunoștință
că în cazul nerespectării acestei condiții sunt pasibil cu descaliﬁcarea din Competiție fără drept de apel (și fără
returnarea contravalorii taxei de participare), ci doar la punctele de schimb sau refreshing ce sunt amplasate din
3 în 3 km;
- că mă voi manifesta într-un mod decent și cu sportivitate pe toată perioada de desfășurare a Competiției fără
a-i stânjeni pe ceilalți participanți și/sau Organizatorii;
- că nu voi apela la nicio altă formă/mijloc de deplasare în perimetrul de desfășurare a Competiției (auto, velo,
moto, ATV etc);
- că dețin asigurare medicală pentru incidente soldate în timpul unor competiții sportive și îmi asum cheltuielile
cauzate de o posibilă accidentare pentru care Organizatorii nu sunt răspunzători;
- că sunt informat în legătură cu riscurile ce sunt legate de această competiție (maraton/semimaraton/ștafetă)
desfășurată în condițiile deosebite pe care le presupune un asemenea eveniment, respectiv porțiuni de traseu
neamenajate și neprotejate, drumuri publice, drumuri forestiere, poteci, platou și din cauza condițiilor meteo
terenul poate ﬁ mlăștinos și cu porțiuni mari de noroi, pante cu înclinare mare și zone accidentate, diferite
segmente ale traseelor trec prin localități, tăieturi, gol alpin (creste, culoare, abrupturi, văi, pășuni alpine,
jnepenișuri, etc.) și declar că sunt de acord cu aceste condiții deosebite și că, în cazul implicării mele într-un

accident survenit în timpul concursului, îmi voi asuma întreaga răspundere pentru incidentul respectiv și nu voi
pretinde organizatorului (sponsori, parteneri, angajați, autorități, oﬁciali, voluntari, etc.) niciun fel de daune
pentru acesta;
- am luat cunoștiință de faptul că unele porțiuni de traseu trec sau traversează drumuri publice și declar că sunt
informat și conștient de respectarea legislațiilor în vigoare cu privire la circulația pe drumuri publice;
- că voi ﬁ receptiv la eventualele sfaturi ale organizatorilor pe întreaga durată a evenimentului și mă voi
supune deciziilor lor, atunci când acestea sunt de interes general. Totodată, precizez că nu îi voi trage pe
organizatorii concursului (sponsori, parteneri, angajați, autorități, oﬁciali, voluntari, etc.) la răspundere în cazul
în care voi ﬁ descaliﬁcat din competiție pentru nerespectarea regulamentului concursului;
- cunosc implicațiile juridice ale participării la acest concurs și îmi asum întreaga răspundere în cazul unui
accident;
- că nu am nicio pretenție față de Organizatori în a folosi imaginile foto și video realizate în timpul Competiției
în care sunt surprins și dau dreptul organizatorului de a folosi fotograﬁile din timpul evenimentului pentru
promovarea și ampliﬁcarea evenimentului în media;
- că autorizez și îmi dau consimțământul expres de a ﬁ transportat la spital/de a mi se asigura asistență
medicală în urma cererii exprese a reprezentanților Organizatorului, în cazul în care, în opinia acestor persoane,
asistența medicală este necesară și declar că renunț la orice în legătură cu pretențiile pe care le-aș putea avea
în legătură cu un astfel de transport și/sau tratament de urgență, întârzieri ori deﬁciențe în legătură cu acesta;
- că mi-au fost aduse la cunoștință drepturile pe care mi le conferă Legea nr. 677/2001 pentru protecția
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv
dreptul de informare și acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal, dreptul de
opoziție la colectarea și prelucrarea datelor personale, dreptul de a nu ﬁ supus unei decizii individuale, dreptul
de a mă adresa justiției, precum și faptul că drepturile de acces la date, de intervenție și de opoziție pot ﬁ
exercitate adresând o cerere scrisă către organizator, datată și semnată, în care se vor menționa informațiile
prevăzute de lege;
- că sunt de acord ca organizatorul să procedeze la colectarea și prelucrarea datelor mele personale (numele,
prenumele, adresa de e-mail) pe teritoriul României, direct și/sau prin împuterniciții și/sau partenerii
contractuali ai acestuia în scopul de a participa la campaniile promoționale și de informare derulate de către
organizator în scopul promovării evenimentelor organizatorului;
DA

NU

- că sunt de acord să primesc mesaje informative și promoționale din partea organizatorilor și partenerilor
principali ai competiției;
DA

NU

- că datele de mai sus sunt exacte;
- înțeleg și sunt de acord că taxele de participare/înscriere la eveniment pe care le-am achitat nu sunt
returnabile și nu sunt transferabile.
Am citit și înțeleg toate informațiile de mai sus și mă declar de acord cu ele, semnând această
declarație.
Organizatorul își rezervă dreptul de a anula evenimentul sau de a schimba data desfășurării
acestuia, precum și orice alte detalii legate de desfășurarea evenimentului.
Participant:
Prenume/Nume (cu majuscule): ____________________________________________
Semnătură: ______________________

