Declaratie pe propria raspundere
Subsemnatul/subsemnata ____________________________________________________________
avand CNP _________________________________ si CI _______/ __________________ in calitate
de:
❏ Participant la manifestarea sportiva La Petrovaselo in vie 2019
❏ Parinte / Tutore legal a unui Minor participant la aceasta manifestare
Cursa:
❏ Cros 5 km
❏ Cros 14 km
❏ Cros 28 km
Nr concurs ______________
Declar ca:
- doresc sa particip la manifestarea sportiva La Petrovaselo in vie 2019;
- sunt apt/a din punct de vedere medical pentru efort fizic;
- am citit Regulamentul de participare la eveniment asa cum este acesta prezentat in
sectiunile site-ului http://www.lapetrovaseloinvie.ro/ și sunt de acord cu condițiile de
participare impuse prin acesta;
- renunţ la orice pretenţii de natură patrimonială sau morală, pentru daune cauzate cu ocazia
evenimentului, faţă de Clubul Sportiv Asociaţia Alergotura, membrii săi, voluntarii
participanţi la organizare precum şi faţă de sponsorii sau autorităţile care contribuie la
realizarea evenimentului, în afară de cazul în care aceste daune sunt cauzate din culpa gravă
sau cu intenţie de aceste persoane sau autorităţi.
Daca inscrierea aceasta se refera la un Minor inscris in competitie, mai declar ca:
- sunt de acord cu participarea Minorului la evenimentul sportiv La Petrovaselo in vie 2019;
- Minorul este apt din punct de vedere medical pentru efort fizic;
- in cazul in care Minorul este nascut dupa 18 Mai 2005, voi participa alaturi de el/ea la cursa;
- renunţ, in numele meu si al Minorului, la orice pretenţii de natură patrimonială sau morală,
pentru daune cauzate cu ocazia evenimentului, faţă de Clubul Sporv Asociaţia Alergotura,
membrii săi, voluntarii participanţi la organizare precum şi faţă de sponsorii sau autorităţile
care contribuie la realizarea evenimentului, în afară de cazul în care aceste daune sunt
cauzate din culpa gravă sau cu intenţie de aceste persoane sau autorităţi.
Semnătura
Data:_____________________

__________________________________________________

Clubul Sportiv Asociația Alergotura este înregistrat de Ministerul Justiției din anul 2012 (CIF
//2661/A/2012) ca entitate non-profit, deține număr de înregistrare în Registrul Sportiv din 2015 (Nr.
CIS TM/7/00004/2015) si este operator de date cu caracter personal, inregistrat la ANSPDCP cu
nr.36515.

