D E C LA R A Ţ I E
Subsemnatul/ta
___________________________________________________
domiciliat/ă
în
_________________________________________________________________________________,
posesor/oare
al/a actului de identitate BI/CI ____________,
CNP ___________________, tel. ______________, email
__________________________________, părinte/tutore al minorului ……………………………………….., născut
in data de ………………., in vârsta de …… ani,
cunoscând dispozițiile articolului 292 Cod penal cu privire la falsul în declarații,
DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE
că am luat la cunoștință prevederile Regulamentului de participare la competiția VALCEA FOREST RUN (disponibil pe
www.fundatiacomunitaravalcea.ro si fizic la secretariatul concursului), ce se va desfășura în Pădurea Valea Bujoreanca, zona
Trundin si zona Fundatura si în Incinta Muzeului Satului Vâlcean, Bujoreni, Vâlcea in data de 23/24 octombrie 2021 și mă
oblig să le respect;
că sunt apt/ă din punct de vedere fizic (medical) pentru efort fizic prelungit si/sau ca minorul mai sus menționat este apt din
punct de vedere fizic (medical) pentru efort fizic prelungit, astfel încât exonerez organizatorii, precum și pe oricine are
legătură cuaceștia (sponsori, parteneri, angajați, autorități, oficiali, voluntari, etc. ) de orice răspundere înlegătură cu orice
pretenții aș putea avea, de orice natură, eu sau succesorii mei, pentru eventuale accidentări, boală, deces sau orice alte
probleme medicale care ar putea apărea peparcursul desfășurării competiției la care participăm.
că sunt de acord ca subsemnatul sau minorul/minora să primim tratament medical care poate fi considerat oportun în caz de
vătămare, accident sau boală în timpul evenimentului
că în situatia în care ar surveni pe parcursul competiției evenimente ca cele descrise la punctul anterior și în cazul în care
personalul, serviciile și transportul medical de prim ajutor nu sunt suficiente, sau nu acoperă nevoile posibile ale
subsemnatului sau ale minorului desub tutela mea, mă angajez să suport toate cheltuielile ocazionate de eventualul
transportși/sau tratament către/la o unitate medicală specializată și declar că renunț la orice pretenții aș putea avea în legătură
cu un astfel de transport și/sau tratament de urgenta, întârzieri ori deficiențe în legătură cu acesta.
că subsemnatul si/sau minorul pe care îl reprezint nu ne vom afla sub influența băuturilor alcoolice și/sau a stupefiantelor în
timpul cursei;
că am achitat taxa de participare pentru proba la care m-am/ne-am înscris;
că voi/vom alerga numai pe traseul indicat de organizatori respectând întocmai indicațiile arbitrilor de traseu;
că sunt de acord cu faptul că arbitrul de traseu are dreptul de a descalifica automat participantul care încalcă Regulamentul
Concursului (ex. se abate de la traseu și nu reintră imediat pe traseu în cazul în care a ieșit accidental sau voit; pentru
comportamentul nepoliticos la adresa organizatorilor și/sau a participanților la competiție; schimba poziția sau distruge
posturile de control; folosește alt mijloc de deplasare in afara de alergare(mers) etc);
ca dețin/deținem asigurare medicală pentru incidente soldate în timpul unor competiții sportive sau îmi asum cheltuielile
cauzate de o posibilă accidentare (eu si/sau minorul pe care îl reprezint);
că organizatorii nu sunt răspunzători de posibilele mele/noastre accidentări și/sau prejudicii cauzate de acestea;
că sunt de acord să primesc de la organizatori (pe email) informații strict referitoare la cursă (noutăți, anunțuri);
că îmi dau acordul ca imaginea mea si/sau a minorului pe care îl reprezint (materiale foto si/sau video din timpul competiției)
sa fie folosita/e de organizatori in scopuri de promovare (promovarea sportului, realizarea afișelor, diplomelor sau altor
materiale dedicate exclusiv sportului, orientării si alergării);
că nu voi/vom arunca deșeuri in aria de desfășurarea a concursului, iar in caz de nerespectare voi/vom putea fi descalificat/i,
fără drept de apel;
că voi/vom avea un comportament decent si voi/vom da dovada de sportivitate, fără a-i deranja pe organizatori si/sau ceilalți
sportivi.
ca sunt de acord sa respect regulile interne ale Muzeului Satului (zona de Start-Sosire), cu precadere: fumatul interzis,
consumul de alcool interzis, foc deschis interzis inclusiv gratare in aer liber, interzisa modificarea sub orice forma a
exponatelor Muzeului si a structurii sale in sine, si ca imi asum eventualele daune provocate Muzeului
ca sunt de acord sa respect regulile si masurile de prevenire a raspandirii virusului SARS-COV-2 prevazute in Regulament
Declar că am primit kit-ul meu de concurs si/sau al minorului/minorei (kit-ul de concurs se primește în ziua concursului).
Organizatorii își rezervă dreptul de a anula evenimentul, sau de a schimba data desfășurării acestuia, precum și orice alte detalii
legate de desfășurarea evenimentului.
Am citit și înțeleg toate informațiile de mai sus și mă declar de acord cu ele, semnând această declarație.
-

DREPT PENTRU CARE SEMNEZ, azi ______________________

