
 
DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE (PARINTE/ TUTORE) Pentru copii 

 
Subsemnatul   , domiciliat in localitatea 

  ,  str.  ,  nr.  ,  bl.  ,  ap.  ,  judetul 

   , identificat cu C.I./ B.I. seria    , nr.   , CNP     telefon de contact   

 , in calitate de parinte/tutore al minorului     

  , declar ca am luat la cunostinta si consimt inscrierea copilului meu/ minorului    

  (nume copil/minor) in cadrul evenimentului Semimaratonul Bucuriei din data de 

28.09.2019, conform Regulamentului evenimentului si prezentei declaratii. 

Declar prin prezenta ca inteleg pe deplin riscurile practicarii sportului, printre care se numara si accidentarile 

severe, cu posibile efecte grave asupra sanatatii sau vietii copilului meu. 

De asemenea, declar prin prezenta ca inteleg riscurile la care se supune copilul meu, din urmatoarele 

perspective: 

• Echipament de concurs (ceas, tricou, telefon, incaltaminte, etc.): pierdere, furt, distrugere, uzare, etc.; 

• Sanatate (accidente ce pot aparea inainte, in timpul, sau in urma evenimentului): leziuni, fracturi, infarct, 

epuizare, soc anafilactic, etc.; 

• Vreme (cazuri extreme de vreme): ploaie, canicula, furtuna, grindina, etc.; 

• Teren (zone periculoase de pe traseu): urcare dificila, probe pe traseu, coborare periculoasa, zone cu noroi, 

schimbari bruste de directie, etc.; 

• altele: accidente provocate de alti concurenti, etc. 

Imi asum responsabilitatea in ceea ce priveste starea de sanatate a copilului meu, pe tot parcursul participarii  la 

eveniment. Confirm faptul ca am luat la cunostinta despre necesitatea ca, inainte de a participa in eveniment, sa efectuez 

un control medical copilului care sa ateste ca este apt de efort fizic, riscul neefectuarii acestuia revenindu-mi in totalitate. 

Sunt de acord ca in cazul in care copilul meu nu se va prezenta la eveniment sau abandoneaza pe parcurs, sa anunt imediat 

organizatorii. 

De asemenea, asigur organizatorii ca voi informa copilul si insotitorul sa fie receptivi la eventualele indicatii ale 

organizatorilor si voluntarilor de traseu pe intreaga durata a evenimentului si sa se supuna deciziilor lor. 

Pe propria mea raspundere, mai declar urmatoarele: 

- datele de mai sus sunt exacte; 

- copilul meu este apt din punct de vedere medical pentru participarea la acest eveniment; 

- copilul meu are pregatirea fizica si psihica corespunzatoare participarii la acest eveniment; 

Consimt, prin inscrierea in eveniment, ca in cazul unui incident nedorit pentru copilul meu, inclusiv accidentari 

si deteriorari ale echipamentului de concurs, aparute in timpul participarii in eveniment, sa nu formulez nicio pretentie 

sau plangere impotriva organizatorului evenimentului. 

Sunt de acord, in baza Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal si libera circulatie a acestor date, cu utilizarea datelor personale de catre organizator, precum si de catre 

partenerii ori sponsorii sai, a numelui meu, fotografiilor, imaginilor video şi a citatelor in scopuri promotionale si/sau de 

marketing, in scopul promovarii evenimentelor organizate sau co-organizate de Asociatia Start Now. 

Consimt ca fotografiile si inregistrarile audio/video sunt si vor fi in 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. 

Conform regulamentului GDPR aceste date sunt oferite exclusiv pentru Semimaratonul Bucuriei 2019 si aceasta 

declaratie va fi distrusa in maxim 10 zile dupa realizarea evenimentului, datele nefiind stocate. 

Confirm citirea, intelegerea si imi exprim acordul fata de prevederile Regulamentului evenimentului 

Semimaratonul Bucuriei.  

 

 

Nume: 

Semnatura Parinte/Tutore Data: 


