
 

DECLARATIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 

Subsemnatul...................................................................................................................................................................... având 
CNP.........................................................................................., C.I. Seria.................................... NR........................................... 

am citit, am luat la cunoștință și am înțeles Regulamentul Trascău Trail Run, și sunt de acord cu condițiile de participare 
impuse prin acesta. 

Regulamentul se regăsește pe website-ul evenimentului www.trascautrailrun.ro 

1. Sunt clinic sănătos/sănătoasă și nu sufăr de nici o afecțiune care să îmi pericliteze starea de sănătate în timpul 
desfășurării evenimentului și îmi asum întreaga responsabilitate în ceea ce privește participarea mea la Trascău 
Trail Run. 

2. Înțeleg și îmi asum în totalitate riscurile medicale, juridice și de altă natură ale participării la concurs în calitatea 
ei de competiție sportivă montană de anduranță în teren numai parțial amenajat și securizat, prezentând probleme 
și riscuri specifice montane, ce nu pot fi decât parțial controlate și compensate de măsurile luate de organizatori și, 
prin urmare, necesită în continuare atenție și conduită preventivă din partea concurenților, care nu trebuie să se 
concentreze doar asupra aspectelor de performanță sportivă, atât ca și comportament, cât și ca echipament și alte 
aspecte; 

3. Sunt într-o formă corespunzătoare pentru a participa la acest eveniment, astfel încât exonerez organizatorii, 
precum și oricine are legătură cu aceștia (sponsori, parteneri, angajați, autorități, oficiali, voluntari etc) de orice 
răspundere în legătură cu orice pretenții aș putea avea, de orice natură, eu sau succesorii mei, pentru eventuale 
accidentări, boală, deces sau orice alte probleme medicale care ar putea apărea pe parcursul desfășurării 
competiției la care particip. 

4. Declar, prin prezenta, că în situația în care ar surveni pe parcursul competiției evenimente ca cele descrise mai 
înainte, mă angajez să suport toate cheltuielile ocazionate de transportul către o unitate medicală specializată și 
declar că renunț la orice pretenții aș putea avea în legătură cu un astfel de transport și / sau tratament de urgență, 
întârzieri ori deficiențe în legătură cu acesta. 

5. Sunt de acord cu utilizarea de către organizator, precum și de către partenerii ori sponsorii săi, a numelui meu, 
fotografiilor, imaginilor video și a citatelor în scopuri promoționale și / sau de marketing, in scopul promovării 
evenimentelor organizate sau co-organizate de Asociația Green & Wild. 

6. Sunt de acord ca organizatorul Asociația Green & Wild sa folosească datele mele personale, pentru a mă informa 
cu privire la evenimentul la care particip. 

7. Consimt ca fotografiile si înregistrările audio/video sunt și vor fi în continuare proprietatea exclusiva a 
Organizatorului, acesta având dreptul de a dispune în orice mod de acestea. În cazul în care voi primi o copie a 
oricăruia dintre aceste materiale foto / audio / video, voi folosi materialul respectiv exclusiv în scopuri personale, 
fără a autoriza folosirea acestuia, în orice mod, de către terțe persoane. 

 

Data: 

Prenume, Nume familie (cu majuscule) : ___________________________________ 

Semnătură: __________________________________________________________ 
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