DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE (PARINTE/ TUTORE)
Conform Regulamentului Riders Club
Datele personale introduse in declaratie sunt utilizate doar pentru a garanta identitatea dumneavoastra ca parinte /
tutore si a copilului / minorului, ca participant in eveniment si pentru a va permite sa ridicati pachetul de
participare. Datele personale nu sunt utilizate in alt scop si nu sunt instrainate. Prezenta declaratie este arhivata
pana la finalul anului curent iar apoi este distrusa.
Subsemnatul
__________________________________________________________________,
C.N.P.
____________________________________________,
in
calitate
de
parinte/tutore
al
minorului
______________________________________________________________________ (nume copil/minor),
declar ca am luat la cunostinta si consimt inscrierea copilului meu/minorului, numit mai sus, in cadrul competitiei Riders Club “La
Broaste” din data de 2 iunie 2018, conform Regulamentului Riders Club, Ghidului de participare-La Broaste si prezentei declaratii.
Declar prin prezenta ca inteleg pe deplin riscurile practicarii sportului mountain-bike, printre care se numara si accidentarile
severe, cu posibile efecte grave asupra sanatatii sau a vietii copilului meu/ minorului.
De asemenea, declar prin prezenta ca inteleg riscurile la care se supune copilul meu/ minorul, din urmatoarele perspective:

Echipament de concurs (bicicleta, ceas, bidon, tricou, telefon, 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, coborare periculoasa, zone cu noroi, schimbari bruste de directie, etc.;

Intalnirea cu alti participanti in trafic: masini, carute, ATV-uri, motociclete, animale, ambulante, masini de pompieri si masini
de politie aflate in misiune, etc.

altele: accidente provocate de alti concurenti, etc.
Sunt de acord cu aceste conditii si, in cazul implicarii copilului meu/ minorului aflat sub tutela mea, intr-un accident survenit
in timpul evenimentului, imi voi asuma intreaga raspundere pentru incidentul respectiv si nu voi pretinde organizatorului niciun fel de
daune.
Imi asum responsabilitatea in ceea ce priveste starea de sanatate a copilului meu/ minorului pe care il reprezint, pe tot
parcursul participarii la eveniment. Confirm faptul ca am luat la cunostinta despre necesitatea ca, inainte de a participa in competitie,
copilul meu/ minorul sa efectueze un control medical care sa ateste ca este apt de efort fizic, riscul neefectuarii acestuia revenindu-mi in
totalitate.
Am transmis copilului meu/ minorului pe care il reprezint ca, in cazul in care acesta nu se prezinta la eveniment sau
abandoneaza pe parcurs, trebuie sa anunte imediat organizatorii printr-un sms transmis la numerele de urgenta inscrise pe numarul de
concurs.
De asemenea, asigur organizatorii ca minorul aflat sub tutela mea/ copilul meu va fi receptiv la eventualele sfaturi ale
organizatorilor pe intreaga durata a evenimentului si ca se va supune deciziilor lor, atunci cand acestea sunt de interes general.
Totodata precizez ca nu ii voi trage pe organizatorii concursului la raspundere in cazul in care copilul meu/ minorul pe care il
reprezint va fi descalificat din competitie pentru nerespectarea regulamentului concursului.
Pe propria mea raspundere, mai declar urmatoarele:
 datele de mai sus sunt exacte;
 copilul meu/ minorul pe care il reprezint este apt din punct de vedere medical pentru participarea la acest eveniment;
 copilul meu/ minorul pe care il reprezint are pregatirea fizica, psihica si tehnica corespunzatoare participarii la acest
eveniment;
 cunosc implicatiile juridice ale participarii la acest eveniment si imi asum intreaga raspundere, in cazul in care
copilul meu/ minorul pe care il reprezint va fi implicat intr-un accident;
 cunosc ca in afara evenimentului accesul pe traseul evenimentului este strict interzis, din motive de siguranta,
conform prevederilor legale si ale contractului incheiat intre organizator si administratorului fondului forestier,
Regia Nationala a Padurilor ROMSILVA;
Consimt, prin inscrierea in competitie, ca in cazul unui eveniment nedorit, inclusiv accidentari si deteriorari ale
echipamentului de concurs, aparute in timpul participarii in competitie, sa nu formulez nicio pretentie sau plangere impotriva
organizatorului evenimentului, sau a coordonatorului sistemului.
Confirm citirea, intelegerea si imi exprim acordul fata de prevederile Regulamentului sistemului Riders Club si Ghidului de
participare-La Broaste.
Semnatura parinte/ tutore legal

Data

