NR. CONCURS:

MTB Maraton Pădurea Craiului 2016

Se completeaza
de organizator

TRASEU/CATEGORIA:
Hobby
(Traseul Hobby):
Semimaraton
(Traseul Scurt):

M open

F open

(2002‐)

(2002‐)

Family
DUO

M 14‐18

F 14‐29

‐

(1998‐2002)

(1985‐2002)

ACORD LIMITARE RĂSPUNDERE PĂRINTE SAU TUTORE
Subsemnatul(a) _______________________________ domiciliat(ă) în localitatea _______________________,
str. _________________________________________, nr. ___, bl. ____,ap. ____, judetul _________________,
identificat(ă) cu C.I./B.I. seria _____, nr._______________ C.N.P._____________________________________,
telefon____________________________________, în calitate de părinte/tutore al minorului cu numele
__________________________________________ având C.N.P._________ ____________________________;
declar prin aceasta că:
‐ sunt de acord cu participarea copilului meu/minorului aflat sub tutela mea la concursul de ciclism MTB Maraton
Padurea Craiului 2015 organizat de A.C.S. Xterra Sport Bihor, CAPDD Bihor si A.M.D. Bihor în data de 09.10.2016 .
‐ copilul meu/minorului aflat sub tutela mea este clinic sănătos si nu suferă de nici o afectiune care să îi pericliteze
starea de sănătate în timpul desfășurării evenimentului și îmi asum întreaga responsabilitate în ceea ce privește
participarea acestuia la concursul de ciclism MTB Maraton Pădurea Craiului 2016;
‐ accept şi sunt de acord că organizatorii, sponsorii, partenerii sau alţi participanţi la eveniment, nu pot fi trași la
răspundere pentru nici o pagubă, rănire sau pierdere, oricare ar fi cauza acesteia, survenită în timpul concursului sau
ca urmare a participării copilului meu/minorului aflat sub tutela mea la eveniment.
PRIN PREZENTA VOI EXONERA ORGANIZATORII DE ORICE RĂSPUNDERE ŞI PRETENŢII PE CARE EU SAU COPILUL
MEU LE‐AM PUTEA INVOCA ÎMPOTRIVA ORGANIZATORILOR ca rezultat direct sau indirect al vătămarilor sau al
decesului meu sau al copilul meu din cauza participării copilului meu la acest eveniment, inclusiv în cazul neglijenţei
Organizatorilor, în limitele permise de lege. Ma angajez să nu intentez nici o acţiune legală împotriva Organizatorilor,
în nume propriu sau pe seama copilului meu cu privire la orice cerere care decurge din participarea copilului meu la
eveniment.
De asemenea declar următoarele:
∙
am citit, am înțeles și coplul meu/minorul aflat sub tutela mea va respecta regulamentul competiţional;
∙
m‐am informat asupra tuturor detaliilor şi riscurilor concursului pe care mi le asum în totalitate. Pe traseu pot
apărea animale, vehicule sau alte persoane în afara concursului;
∙
pregătirea fizică şi tehnică a copilului meu/minorului aflat sub tutela mea este corespunzătoare participării la
acest concurs, deține bicicletă în stare bună de funcționare și echipament adecvat pentru participarea la competiţie;
.
copilul meu/minorul aflat sub tutela mea va respecta toate regulile de circulație referitoare la deplasarea cu
bicicleta pe drumuri publice, precum si indicaţiile echipajelor de poliţie și ale organizatorilor de pe traseu;
∙
copilul meu/minorui aflat sub tutela mea va concura în spiritul sportivităţii, al fair‐playului şi în limita
capacităţilor acestuia, evitând expunerea la riscuri inutile;
∙
sunt de acord ca datele personale comunicate prin aplicația de înscriere să fie păstrate și folosite în scopurile
aflate în legatură cu desfășurarea evenimentului;
∙
sunt de acord ca imaginea copilului meu/minorului aflat sub tutela mea sau alte date publice, precum
rezultatele obținute să fie folosite/difuzate în materialele de promovare a evenimentului de către organizatori sau
parteneri, sub forma de/prin fotografii, afișe, filme, interviuri, TV, radio, internet etc. în mod gratuit.

Data: . . . . . . . . . . . . .

Semnătura: . . . . . . . . . . . . .

Pagina web a evenimentului: maraton.padureacraiului.ro Email: maraton@padureacraiului.ro
Telefon: +40 0740 275 269
Organizator: C.S. XTERRA SPORT BIHOR, C.A.P.D.D. BIHOR și A.M.D. BIHOR

