SCRISOARE DE CONFIRMARE
Felicitari ____________________________________________________
in acest moment esti inscris oficial la TriChallenge Mamaia 2017

_____________________

NUMAR DE PARTICIPARE

CATEGORIA_____________________

___________________

PROBA

Va rugam sa veniti cu aceasta scrisoare printata si semnata la ridicarea kitului

DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE
Subsemnatul/a ___________________________________________________________________________________
Legitimat/a cu (CI/BI/Pasaport _________ Seria ____ Nr ______________ CNP __________________________________
*Parinte/Tutore al minorului (daca este cazul) _____________________________________________________________
*Antrenor al copilului (daca este cazul) __________________________________________________________________
Legitimat la Clubul Sportiv _____________________________________ cu Legitimatia nr. ________________________
CONCURENTII MAJORI
Prin inscrierea si participarea la competitia sportiva «TriChallenge Mamaia 2017», declar pe propria raspundere ca:
1. sunt apt/a fizic si psihic si am o pregatire fizica corespunzatoare pentru participarea la acest eveniment sportiv, concurand pe propria
raspundere. Sunt constient/a de riscurile inotului in apa deschisa, ale mersului pe bicicleta si ale alergarii, mi le asum in totalitate si exonerez
de orice raspundere organizatorul ACS SMARTATLETIC in cazul in care voi suferi orice fel de prejudiciu, accident sau deces;
2. datele completate in acest formular sunt corecte si declar ca mi-a fost adus la cunostinta Regulamentul de desfasurare a competitiei pe
care ma oblig sa il respect in totalitate.
CONCURENTII MINORI
Prin inscrierea si participarea la competitia sportiva «TriChallenge Mamaia 2017», declar pe propria raspundere ca:
1. fiul/fiica/elevul/eleva mea este apt(a) fizic si psihic si are o pregatire fizica corespunzatoare pentru participarea la acest eveniment sportiv,
sunt constient de riscurile inotului in apa deschisa, ale mersului pe bicicleta si ale alergarii, mi le asum in totalitate si exonerez de orice
raspundere organizatorul ACS SMARTATLETIC in cazul in care va suferi orice fel de prejudiciu, accident sau deces;
2. datele completate in acest formular sunt corecte si declar ca mi-a fost adus la cunostinta regulamentul de desfasurare a competitiei pe care
ma oblig sa il respect in totalitate.
Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru niciun fel de accident sau prejudiciu aparut in timpul acestui eveniment, concurentii peste
18 ani vor participa pe propria raspundere, iar cei minori vor participa numai cu semnatura parintelui (tutorelui legal) sau a antrenorului (in
cazul in care copilul este legitimat la un club sportiv de profil si are viza medicala la zi).
De asemenea, declar ca am luat la cunostinta Regulamentul «TriChallenge Mamaia 2017» postat pe site-ul oficial ale evenimentului
http://www.trichallenge.ro/ si sunt de acord cu acesta. In afara de acestea, sunt de acord ca pozele, filmarile, interviurile in presa (Radio, TV,
ziare si reviste), reclamele, pliantele, afisele si cartile facute in cadrul evenimentului pot fi multiplicate, difuzate sau publicate fara nicio
pretentie din partea subsemnatului.
CONCURENT / PARINTE / TUTORE
DATA:______________________________

SEMNATURA:________________________

ORGANIZATOR:
ACS SMARTATLETIC

