Te rugam sa completezi si sa semnezi aceasta declaratie si sa o trimiti prin email la inscrieri@runsilvania.ro

Subsemnatul / a (părinte/tutore) __________________________________________________, domiciliat în
localitatea ___________________, str. ________________________________, nr. _____, bl. ______, ap.
____, judeţul ______________________, identificat cu C.I./B.I. seria _______, nr. _____________, C.N.P.
_________________________________, telefon _______________________, în calitate de părinte/tutore
al minorului ______________________________________________________________________;
declar prin aceasta că sunt de acord cu participarea copilului meu/minorului aflat sub tutela mea la concursul
FAGET WINTER RACE 2021 – Editie virtuala, organizat de Asociaţia Runsilvania.


Am inteles, atat eu cat si minorul pe care il reprezint, ca acest concurs este unul de tip “virtual”, care presupune
parcurgerea unui traseu indicat de catre Organizator, intr-un interval de timp mentionat in Regulament. Fiind un concurs
“virtual”, organizatorul asigura exclusiv traseul, marcat vizibil pentru concurs si al carui track GPS este pus la dispozitia
participantilor, online.
 Am inteles ca acest tip de eveniment nu presupune nicio alta masura organizatorica si nu vor exista centru de concurs,
puncte de hidratare, echipaje medicale sau voluntari pe traseu. Parcurgerea traseului o va face individual, in intervalul
orar 09:00 – 17:00 in zilele de 16 sau 17 ianuarie 2021, echipat corespunzator. Va avea asupra sa un dispozitiv cu trackul
GPS al traseului si pe care va inregistra traseul parcurs, telefon pentru orice situatie de urgenta ce ar putea aparea, precum
si apa si alimentele necesare.
 Cunosc prevederile legale in vigoare privitoare la pandemia SARS-COV-2, restrictiile si obligatiile prevazute de acestea
si voi instrui minorul pe care il reprezint pentru a le respecta in totalitate pe durata alergarii pe traseul de concurs. Am
citit si ii voi prelucra indicatiile din Regulament in ce priveste pastrarea distantei, respectarea numarului de sportivi ce
pot alerga impreuna si purtarea mastii de protectie sanitara in zona de start, in eventualitatea in care se va intalni cu mai
multi participanti odata.
In vigoare, la data realizarii prezentei Declaratii, este HG 1065 din 11.12.2020, publicata in MO nr 1215 din 11.12.2020.
Daca la data parcurgerii traseului de concurs vor fi aplicabile alte masuri / restrictii / interdictii, instituite prin alte norme
legale valabile la acea data, ma oblig sa instruiesc minorul pentru a le respecta intru totul, pe timpul deplasarii spre / de la
traseul de alergare, pe intreaga durata a alergarii si in orice moment in care intalneste alte persoane in zona respectiva.
 Declar ca minorul este clinic sănătos/sănătoasă și nu sufera de nici o afecțiune care să îi pericliteze starea de sănătate în
timpul desfășurării evenimentului si îmi asum întreaga responsabilitate în ceea ce priveste participarea sa la concurs.
 Înțeleg pe deplin ce reprezintă participarea la o astfel de competiție, ca implică/ poate implica efort fizic intens, teren
accidentat, conditii meteo nefavorabile și trafic rutier.
 Minorul pe care il reprezint este într-o formă corespunzătoare pentru a participa la un concurs de anduranţă,, astfel încât
exonerez organizatorii, precum şi oricine are legătură cu aceştia (sponsori, parteneri, angajaţi, autorităţi, oficiali,
voluntari etc) de orice răspundere în legătură cu orice pretenţii aş putea avea, de orice natură, eu sau succesorii mei,
minorul sau familia acestuia, pentru eventuale accidentări, boală, deces sau orice alte probleme medicale care ar putea
apărea pe parcursul sau ca urmare a desfăşurării competiţiei la care participa.
 Declar, prin prezenta, că în situaţia în care ar surveni pe parcursul competiţiei evenimente ca cele descrise mai înainte,
mă angajez să suport toate cheltuielile ocazionate de transportul către o unitate medicală specializată şi declar că renunţ
la orice pretenţii am putea avea, eu sau minorul ori familia acestuia, în legătură cu un astfel de transport şi / sau tratament
de urgenţă, întârzieri ori deficienţe în legătură cu acesta.
 Declar ca mi-au fost aduse la cunostinta drepturile pe care ni le confera Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul de informare si
acces la date, dreptul de interventie asupra datelor cu caracter personal.
 Sunt de acord cu utilizarea de către organizator, precum şi de către partenerii ori sponsorii săi, a numelui, fotografiilor,
imaginilor video şi a citatelor minorului, în scopuri promoţionale şi / sau de marketing, in scopul promovarii
evenimentelor organizate sau co-organizate de Asociatia Runsilvania.
 Consimt ca fotografiile si inregistrarile audio/video sunt si vor fi în continuare proprietatea exclusiva a Organizatorului,
acesta avand dreptul de a dispune in orice mod de acestea. In cazul in care voi primi o copie a oricaruia dintre aceste
materiale foto / audio / video, voi folosi materialul respectiv exclusiv in scopuri personale, fara a autoriza folosirea
acestuia, in orice mod, de catre terte persoane.

Parinte / tutore
Prenume, Nume familie (cu majuscule) : ______________________________________________________________________
Semnătură: _______________________________________

Data: _______________________________________________

_________________________________________________________________________________
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