NUMAR CONCURS
________________________
_

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

Subsemnatul/a _____________________________________________________________________,
identificat cu CI  BI  Pasaport  seria/nr. _________________________, înscris şi participant la
competiţia sportivă „BĂNEASA FOREST RUN 2018”, 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 alergării pe traseul de
concurs Băneasa Forest Run, 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 sau accident precum: pierderi sau pagube materiale, expunere la circumstante
extreme: boală, contact/coliziune cu alți participanți, spectatori sau voluntari, condiții meteorologice
nefavorabile, accidentări provocate de condițiile alergării în pădure: înțepături de viespi, interacțiunea cu
animale sălbatice (porci mistreți, căprioare, câini etc.) 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 Băneasa Forest Run 2018 disponibil pe
site-ul oficial al evenimentului, sunt de acord cu acesta şi mă oblig să îl respect în totalitate.
4. Am luat la cunoștință recomandările organizatorului cu privire la echipamentul utilizat pe parcursul
evenimentului și voi respecta întocmai indicațiile venite din partea organizatorului și a voluntarilor.
5. Declar că nu am nicio 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.
6. Declar că am ridicat kitul de concurs.
[IN CAZUL IN CARE NU VENITI PERSONAL SA RIDICATI KITUL, COMPLETATI CA MARTOR PERSOANA CARE VINE IN LOCUL DUMNEAVOASTRA]

7. Dau această declarație în prezența martorului, __________________________________, identificat cu
cu CI  BI  Pasaport  seria/nr. _________________________, care declară că mi-a verificat datele
de identificare în baza unui act de identitate în original.

CONCURENT,

MARTOR,

Semnătură: __________________________

Semnătură: ________________________

Data:

_________________________

