DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE PENTRU MINORI
Contract - Cadru al Evenimentului sportiv din data de 19 octombrie 2019
“Excursie Cascada 7 Izvoare – Apa nemuririi, Muntii Bucegi”

Prezenta declaratie atesta faptul ca am inscris minora / minorul ca participant/a la evenimentul sportiv
„Excursie la Cascada 7 Izvoare – Apa nemuririi, Muntii Bucegi” din data de 19 octombrie 2019
si declar pe propia raspundere, confirm si sunt de acord urmatoarele:
Inteleg pe deplin riscul si resposabilitatile pe care le implica participarea minorei / minorului la Evenimentul sportiv
„Excursie la Cascada 7 Izvoare – Apa nemuririi, Muntii Bucegi”, risc si responsabilitati pe care mi le asum in intregime.
1. Confirm ca minorul / minora este apt/a din punct de vedere medical si intr-o forma corespunzatoare pentru a participa la un astfel de eveniment solicitant fizic,
astfel incat exonerez organizatorii, precum si oricine are legatura cu acestia (parteneri, angajati, voluntari, autoritati, oficiali, etc. ) de orice raspundere in legatura
cu orice pretentii as putea avea, de orice natura, eu sau succesorii mei, pentru eventuale accidentari, boala, deces sau orice alte probleme medicale care ar
putea aparea pe parcursul desfasurarii cursei la care participa.
2. Declar ca minorul / minora este apt/a fizic, are o conditie fizica buna si s-a antrenat suficient pentru participarea la cursa si nu a fost sfatuit/a sa nu participe la
acest eveniment de catre un medic.
3. Declar in mod expres ca sunt de acord ca minorul / minora sa primeasca tratament medical care poate fi considerat oportun in caz de vatamare, accident sau
boala in timpul evenimentului.
4. Inteleg pe deplin ce reprezinta participarea la un astfel de eveniment al carui program / traseu implica sau poate implica, acestea incluzand, cu titlu
exemplificativ, nu limitativ : coliziuni cu pietre, copaci, alte obiecte, alte persoane. Prin prezenta imi asum toate riscurile de participare ale minorului / minorei, si
declar ca exonerez organizatorii, precum si oricine are legatura cu acestia (parteneri, angajati, voluntari, etc. ) de orice raspundere in legatura cu orice pretentii
as putea avea, de orice natura, eu sau succesorii mei.
5. De asemena, prin prezenta, imi exprim acordul in legatura cu utilizarea de catre organizatori, precum si de catre partenerii ori sponsorii organizatorilor, a
numelui minorului / minorei, a imaginilor foto si video realizate in timpul evenimentului in scopuri promotionale si/sau de marketing.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a folosi in mod legal, in nume propriu sau prin cesiune catre partenerii evenimentului, orice material foto & video si audio cu
participantii, din timpul desfasurarii evenimentului.
6. Declar ca am luat la cunostinta de prevederile “Contractului-Cadru al Evenimentului sportiv - “Excursie la Cascada 7 Izvoare – Apa nemuririi, Muntii Bucegi”
din data de 19 octombrie 2019, sunt de acord cu el si ma oblig sa il respect in totalitate.

Am citit si inteleg pe deplin toate informatiile de mai sus si ma declar de acord cu ele, semnand aceasta declaratie.

Subsemnatul/a _________________________________________, in calitate de parinte / tutore / al minorului / minorei de care sunt raspunzator in mod legal,
cunoscand prevederile legale in vigoare, declar pe proprie raspundere ca minorul / minora este apt/a din punct de vedere medical sa participe la acest eveniment
si imi asum in totalitate toate riscurile descrise in cuprinsul prezentei declaratii si in Contractul Cadru.

Parinte / Tutore:

Minor:

Nume, Prenume: _____________________________________

Nume, Prenume: ______________________________________

Semnatura:

_____________________________________

