DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
Prezenta declarație atestă faptul că am înscris minora/minorul ca alergător/alergătoare la COMPETIȚIA
“MARATONUL DHL - ȘTAFETA CARPAȚILOR”, organizată în data de 17.06.2017 și declar pe propria
răspundere, conﬁrm și sunt de acord cu următoarele:
1. Înțeleg pe deplin riscul și resposabilitățile pe care le implică participarea minorei/minorului la COMPETIȚIA
“MARATONUL DHL - ȘTAFETA CARPAȚILOR”, risc și responsabilități pe care mi le asum în întregime.
2. Conﬁrm că minorul/minora este apt/ă din punct de vedere medical și într-o formă corespunzătoare pentru a
participa la un asemenea eveniment solicitant ﬁzic, cum este acest concurs, astfel încât exonerez organizatorii,
precum și pe oricine are legătură cu aceștia (sponsori, parteneri, angajați, autorități, oﬁciali, voluntari, etc.) de
orice răspundere în legatură 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 participă.
3. Declar că minorul/minora este apt/ă ﬁzic, s-a antrenat suﬁcient pentru participarea la eveniment și nu a fost
sfătuit/ă să nu participe la acest eveniment de către un medic.
4. De asemenea, exonerez organizatorii, precum și pe oricine are legătură cu aceștia (sponsori, parteneri,
angajați, autorități, oﬁciali, voluntari, etc.) de orice răspundere în legatură cu pretențiile pe care le-aș putea
avea, de orice natură, eu sau succesorii mei, pentru eventuale furturi/pierderi ale bunurilor proprii care ar putea
ﬁ comise la acest eveniment.
5. Declar în mod expres că sunt de acord ca minorul/minora să primească tratament medical care poate ﬁ
considerat oportun în caz de vătămare, accident sau boală în timpul evenimentului.
6. Prin prezenta, îmi exprim acordul în legătură cu utilizarea de către organizator, precum și de către partenerii
și sponsorii organizatorilor, a numelui, prenumelui minorului/minorei, a vârstei și a rezultatelor concursului,
înregistrările audio și video, în scopul promovării Competiției.
7. Declar că sunt de acord să primesc mesaje informative și promoționale din partea organizatorilor și
partenerilor principali ai competiției.
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8. Sunt informat în legătură cu riscurile ce sunt legate de această competiție (semimaraton/maraton/ștafetă)
desfășurată în condițiile deosebite pe care le presupune un asemenea eveniment, respectiv porțiuni de traseu
neamenajate și neprotejate, drumuri publice, drumuri forestiere, poteci și iarbă, 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
minorei/minorului 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.
9. Am luat la cunoștință 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 (ex.:
probă semimaraton, maraton, ștafetă).
10. Am luat la cunoștință de faptul că minorul va ﬁ receptiv la eventualele sfaturi ale organizatorilor, pe

întreaga durată a evenimentului și că se va supune deciziilor lor atunci când acestea sunt de interes general.
Totodată, precizez că nu îi voi trage la răspundere pe organizatorii concursului (sponsori, parteneri, angajați,
autorități, oﬁciali, voluntari, etc.), în cazul în care minorul va ﬁ descaliﬁcat din competiție pentru nerespectarea
regulamentului concursului.
11. Am luat la cunoștință de faptul că arbitrul de traseu poate descaliﬁca/elimina automat participantul la
concurs în cazul în care acesta încalcă 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.
12. Cunosc implicațiile juridice ale participării la acest concurs și îmi asum întreaga răspundere în cazul unui
accident.
13. Am luat la cunoștință că este interzisă aruncarea în perimetrul de desfășurare a Competiției a deșeurilor, ci
doar la punctele de schimb sau refreshing ce sunt amplasate din 3 în 3 km.
14. Am luat la cunoștință că este interzisă apelarea la o altă formă/mijloc de deplasare în perimetrul de
desfășurare a Competiției (auto, velo, moto, ATV etc).
Organizatorul își rezervă dreptul de a anula evenimentul sau de a schimba data
desfășurării acestuia, precum și orice alte detalii legate de desfășurarea evenimentului.
Am citit și înțeleg toate informațiile de mai sus și mă declar de acord cu ele, semnând această
declarație.
Subsemnatul/a ____________________________________________________________, în
calitate de părinte/tutore legal al minorului pe care îl însoțesc, cunoscând prevederile legale în vigoare privind
răspunderea celui care potrivit legii trebuie să supravegheze un minor, declar pe proprie răspundere că minorul
pe care-l supraveghez este apt din punct de vedere medical să participe la acest eveniment și îmi asum în
totalitate toate riscurile descrise în cuprinsul prezentei declarații, care ar putea surveni și afecta minorul pe
care îl am în grijă și de care sunt răspunzător în mod legal.
Părinte/ Tutore legal :
Nume, Prenume: __________________________________________ C.I. : SERIA____ Nr.__________
Semnătură: ____________________________
Minori:
1.Nume _________________________________ Prenume:__________________________________
Data nașterii: ____________________
2.Nume _________________________________ Prenume:__________________________________
Data nașterii: ____________________
3.Nume _________________________________ Prenume:__________________________________
Data nașterii: ____________________

