
Declar pe propria raspundere, confirm şi sunt de acord cu urmatoarele: 

1. Inţeleg pe deplin şi imi asum in intregime riscul şi responsabilitaţile pe care le implica participarea 

................................................................... la Crosul „Alearga TU pentru Ei” – 14 iulie 2018. 

2. Inţeleg pe deplin ce reprezinta participarea la o astfel de competiţie, al carei traseu implica / poate 

implica pe parcursul acestuia şi trafic rutier. 

3. Confirm ca sunt apt(a) din punct de vedere medical şi intr-o forma corespunzatoare pentru a 

participa la un asemenea concurs de anduranţa, cum este Crosul de Caritate „Alearga TU pentru Ei”, 

astfel incat exonerez organizatorii, precum şi oricine are legatura cu aceştia (sponsori, parteneri, 

angajaţi, autoritaţi, oficiali, voluntari etc) de orice raspundere in legatura cu orice pretenţii aş putea 

avea, de orice natura, eu sau succesorii mei, pentru eventuale accidentari, boala, deces sau orice alte 

probleme medicale care ar putea aparea pe parcursul desfaşurarii competiţiei la care particip. 

4. Declar, prin prezenta, ca in situaţia in care ar surveni pe parcursul competiţiei evenimente ca cele 

descrise mai inainte, ma angajez sa suport toate cheltuielile ocazionate de transportul catre o unitate 

medicala specializata şi declar ca renunţ la orice pretenţii aş putea avea in legatura cu un astfel de 

transport şi / sau tratament de urgenţa, intarzieri ori deficienţe in legatura cu acesta. 

5. De asemenea, prin prezenta, imi exprim acordul in legatura cu utilizarea de catre organizatorii 

crosului „Alearga TU pentru Ei”, precum şi de catre partenerii ori sponsorii organizatorilor, a numelui 

meu, fotografiilor, imaginilor video şi a citatelor cu scopul de a promova competitia. 

6. Sunt de acord sa primesc mesaje informative şi promoţionale de la organizatori şi partenerii 

principali ai competiţiei. 

TERMENI SI CONDITII 

Declar pe propria raspundere ca am luat cunostinta de regulamentul cursei si ma angajez sa il 

respect. Citeste aici regulamentul.  

Data:..............................      Semnatura:............................. 

Autorizare Parentala. De completat pentru orice copil minor** 

Sunt de acord cu participarea copilului meu la crosul „Alearga TU pentru Ei”. Declar pe propria 

raspundere ca sunt reprezentantul legal al minorului mentionat pe acest buletin de inscriere. Accept 

ca organizatorii sa utilizeze sau sa publice fotografiile si inregistrarile video in care apare imaginea 

mea sau a copilului/copiilor mei cu scopul de a promova competitia. 

Numele si prenumele reprezentantului legal al minorului: ………………………………………………………………… 

Legitimat cu CI seria…….Nr…………………………….. 

Adresa ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefon nr. …………………………………………………………………….. 

Data:..............................      Semnatura:............................. 


