
 

Declaratie pe propria raspundere 

Făget Winter Race – 13 ianuarie 2018 

Subsemnatul(a) ____________________________________________________________________, 

Nascut(a) la data ______________________ Identificat(a) cu CI seria ____ nr. ____________, telefon 

_____________________ 

Avand in vedere prevederile legale privind falsul in declaratii: 

DECLAR PE PROPRIA RASPUNDERE 

• Ca am luat la cunostinta prevederile regulamentului de participare la concursul  Făget Winter Race si 

ma oblig sa le respect; 

• Ca am cunostinta de riscurile posibile in cazul participarii la acest concurs; 

• 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 am nicio pretentie fata de organizatori in ce priveste folosirea  imaginilor 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 materiale informative dedicate activitatilor de alergare; 

• 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 _____________________ 


