
 

 
 

Declaratie pe propria raspundere 
 
 
 
 
Subsemnatul(a) ____________________________________________________________, Nascut(a) la data ______________________  
Identificat(a) cu CI seria ____   nr. ______________, CNP__________________________________telefon ______________________ 
 
Avand in vedere prevederile legale privind falsul in declaratii: 
 
 
 
DECLAR PE PROPRIA RASPUNDERE 
 

• Ca am luat la cunostinta prevederile regulamentului de participare la evenimentul <<Beach Run Mamaia 2016>> postat pe site-ul oficial 
al evenimentului  http://www.trichallenge.ro/beachrun  si sunt de acord cu acesta.  

• Ca nu ma aflu sub influenta bauturilor alcoolice si/sau a stupefiantelor;  
 

• Confirm ca sunt apt/a din punct de vedere medical si intr-o forma corespunzatoare pentru a participa la un asemenea eveniment 
solicitant fizic, astfel incat exonerez organizatorii, precum si oricine are legatura cu acestia (sponsori, parteneri, angajati, autoritati, 
oficiali, voluntari etc) de orice raspundere in legatura cu orice pretentii as putea avea, de orice natura, pentru eventuale accidentari, 
boala, deces sau orice alte probleme medicale care ar putea aparea pe parcursul desfasurarii competitiei la care particip, precum si   
pentru eventuale furturi/pierderi ale bunurilor proprii care ar putea fi comise la acest eveniment;  

• Declar ca sunt apt fizic pentru participarea la eveniment si nu am fost sfatuit sa nu particip la acest eveniment de catre un medic;  
• Ca nu voi arunca in perimetrul de desfasurare a Competitiei nici un tip de deseu fiindu-mi adus la cunostinta ca in cazul nerespectarii  

acestei conditii sunt pasibil de descalificare din Competitie fara drept de apel (si fara returnarea contravalorii taxei de participare);  
• Ca nu am nicio pretentie fata de organizatori in a folosi imaginile foto si video realizate in timpul Competitiei in care sunt surprins cu  

angajamentul ferm al Organizatorilor ca nu vor folosi aceste imagini in alte scopuri decat promovarea Competitiei, implicit a activitatilor  
Organizatorilor, la elaborarea afiselor, diplomelor si pentru alte material e informative dedicate activitati lor de alergare si ciclism;  

• Certific ca am cel putin 18 ani si daca am varsta mai mica de 18 ani, am discutat deja termenii si conditiile prezentului con tract cu parintii 
mei si de asemenea parintii, dupa ce l -au citit si acceptat, au consimtit sub semnatura *;  

 
• Prin aceasta sunt de accord cu ceea ce a fost prezentat mai sus si am luat la cunostinta de continutul regulilor de siguranta. Am citit 

fiecare punct al actului, l -am inteles, mi l -am insusit si semnez de buna voie si fara nici o constrangere din partea nimanui.  
 

 
Data ________________________ 
   
Semnatura _____________________  

 
*Pentru minori, parintele sau tutorele legal va semna dupa acest paragraf:  

 
Prin acesta certific ca eu ______________________________, CNP ______________________, posesor al CI seria _______, nr. ________, 
In calitate de parinte/tutore cu responsabilitati legale pentru acest participant, imi dau consimtamantul si sunt de accord cu eliberarea de 
orice obligatii a organizatorilor acestui eveniment, sunt constient de prevederile de mai sus si imi dau acceptul pentru participarea 
minorului la eveniment, raspunderea pentru eventualele incidente in care este implicat minorul revenindu -mi in exclusivitate.  

 
Data __________________ Semnatura _______________________ 


