DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE
ASALTUL LUPILOR - EDITIA a 6-a – 19 Mai 2019, ENDURO RANCH, IASI
Pentru validarea inscrierii, la ridicarea kit-ului, va rugam sa veniti cu aceasta declaratie printata si semnata.
Prin inscrierea la oricare dintre evenimentele Asaltul Lupilor va luati responsabilitatea ca ati citit si ati inteles Regulamentul Oficial
al Cursei inainte de inregistrare / participare.
Prin inscriere, completarea si predarea prezentei Declaratii, inseamna ca ati citit, ati inteles, ati completat, ati semnat si sunteti in
totalitate de acord si veti respecta Regulamentul Oficial al Cursei si Declaratia pe proprie raspundere – toate puse la dispozitia
participantilor in mod gratuit de catre organizatori.

Subsemnatul(a) ................................................................................................
nascut (a) la (zz.ll.aa) .............................................................
domiciliat/a in (judet/localitate/sector/str/nr/bl/ap) ...................................................................................................
* telefon ................................................. / e-mail .............................................................
* identificat cu BI/CI seria .......... nr. ...................... CNP ..................................................
* (Conform noului Regulament GDPR, datele marcate cu steluta, nu sunt obligatorii)

avand in vedere prevederile legale privind falsul in declaratii:
DECLAR PE PROPRIA RASPUNDERE:
- ca sunt major (am implinit varsta de 18 ani), am completat corect si complet „Formularul de inscriere” si „Declaratia pe
proprie raspundere” si ca am citit si sunt de acord cu „Regulamentul Oficial al Cursei”, fiind responsabil in totalitate de
propriile actiuni
- ca sunt apt din punct de vedere fizic si psihic ( dovedit medical) pentru efort fizic, indiferent de conditiile meteo specifice
din ziua evenimentului, fiind responsabil in totalitate de propriile actiuni
- ca detin asigurare medicala sau imi asum toate cheltuielile cauzate de o posibila accidentare pentru care organizatorii
evenimentului nu se fac culpabili
- ca m-am informat in legatura cu riscurile care sunt legate de practicarea alergarii trail si parcurgerea traseelor cu obstacole
(acestea incluzand, cu titlu exemplificativ, nu limitativ : coliziuni cu pietre, copaci, alte obiecte, oameni etc; caderi, alunecari,
taieturi, zgarieturi, fracturi, alte tipuri de rani; efort fizic), sunt constient de toate riscurile implicate si ii exonerez de
raspundere pe organizatori. Acestia nu sunt raspunzatori de nici un fel de accidentare survenita, prejudiciu sau deces, pe
timpul practicarii cursei.
- ca nu ma aflu si nici nu voi fi sub influenta bauturilor alcoolice si/sau a drogurilor, a substantelor halucinogene, a
stupefiantelor sau a oricaror medicamente de orice natura ce pot impiedica activitatea fizica sau psihica
- ca ma voi comporta intr-un mod decent si cu sportivitate pe toata perioada de desfasurare a evenimentului fara a-i stanjeni
pe ceilalti participanti, spectatori si/sau pe organizatori
- ca sunt de acord si nu am nici o pretentie fata de organizatori in a folosi imaginile foto si video in care sunt surprins,
realizate in timpul evenimentului
- ca am citit, am luat la cunostinta, am înțeles și am acceptat toate prevederile toti termenii, regulile si condițiile
Regulamentului Oficial al Cursei, sunt de acord cu el si ma oblig sa il respect in totalitate.

Am primit kit-ul de concurs.
Nume / Prenume:

Semnatura:

Data:

