Declarație pe propria răspundere
Subsemnatul/a__________________________________________, identificat prin CI seria
___________ nr. ___________________, CNP ______________________________, înscris şi
participant la competiţia sportivă „Semimaraton Pe Argeș în Jos 2017” la proba
_______________________________________________declar pe propria răspundere că:
Părinte/ tutore ________________________________________________________, identificat prin
CI seria ________ nr. ___________________, CNP ______________________________,al
concurentului __________________________________________ înscris şi participant la competiţia
sportivă „Semimaraton Pe Argeș în Jos 2017” care are loc în data de 17.12.2017, declar pe propria
răspundere că:
1. Sunt apt/ă fizic şi psihic şi am o pregătire fizică corespunzătoare pentru participarea la acest
eveniment sportiv, concurând pe propria răspundere. Sunt conștient/ă de riscurile practicarii
efortului sportiv în condiții meteo prezente, pentru care mă voi echipa 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, accident sau deces.
1.a. Concurentul pe care îl reprezint este apt(a) fizic și psihic si are o pregatire fizica
corespunzatoare pentru participarea la acest eveniment . Sunt conștient/ă de riscurile practicarii
efortului sportiv în condițiile meteo prezente, pentru care concurentul pe care il reprezint va fi
echipat 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, accident sau
deces.
2. Datele completate în această declaraţie şi în formularul în baza căruia s-a operat înscrierea sunt
corecte și complete.
3. De asemenea, declar că am luat la cunoștinţă Regulamentul Competitiei
(https://peargesinjos.ro/regulament/), sunt de acord cu acesta şi mă oblig să îl respect în totalitate.
4. Declar că nu am nici o pretenţie faţă de organizatori și/sau sponsori în ceea ce privește folosirea
imaginilor foto şi video realizate în cadrul competiţiei în care sunt surprins/ă, cu angajamentul
organizatorilor că nu vor folosi aceste imagini în alte scopuri decât promovarea competiţiei, implicit
a activităţilor acestora.
5. Am luat la cunoștință faptul că organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru nici un fel de
accident sau prejudiciu aparut in timpul acestui eveniment care decurge din vina participantului.
6. Dau această declarație în prezența martorului, __________________________________,
identificat cu CNP ____________________________, care declară că mi-a verificat datele de
identificare în baza unui act de identitate în original.
CONCURENT, PĂRINTE, TUTORE, Semnătură:

ORGANIZATOR
Asociaţia Elite Swimming

MARTOR, Semnătură:
DATA: 17 DECEMBRIE 2017

