
 
 
 
 
 

   DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 
             - ACORD PENTRU PARTICIPAREA MINORULUI 

 
 
Subsemnatul/a ............................................................................................................ născut(ă) la data de 
.................................., identificat(ă) cu CI seria ............ nr. .................... emis(ă) de ............................................... 
la data de...................................... și valabil până la ........................................................, domiciliat(ă) în 
....................................................., str. ............................................................... nr. ............ bl. ............ sc. ............ 
ap. ............, județ .............................., adresa de email .........................................................................................., 
nr. telefon ........................................................................, în calitatea de mama/tata/tutore al concurentului minor 
................................................................................................................................................................................... 

Declar pe proprie răspundere sub sancțiunile prevăzute de lege următoarele:  
1. 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 site-ul evenimentului www.trascautrailrun.ro 
2. Sunt de acord cu participarea concurentului la proba de ................................................................. (cros sau 
semimaraton) din cadrul Trascău Trail Run. 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. Concurentul este apt din punct de vedere medical si pregătit fizic pentru a participa la eveniment și are 
echipamentul adecvat pentru participarea la astfel de competiții. Eu sunt într-o formă corespunzătoare pentru a 
însoți/supraveghea minorul la acest eveniment.  
4. În ultimele 14 zile nici minorul, nici eu, nici însoțitorii/persoanele cu care locuim nu am prezentat vreunul din 
următoarele simptome: febră, dificultate în respirație (creșterea frecvenței respiratorii), tuse, durere în gât, stare de 
oboseală, dureri musculare, dureri de cap, greață, diaree. În măsura în care unul din aceste simptome survin în termen 
de 14 zile de la data concursului, mă oblig să informez imediat organizatorul eventului. 
5. Exonerez organizatorii, precum și pe 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, minorul, 
succesorii mei sau ai minorului, pentru eventuale accidentări, boală, deces sau orice alte probleme medicale care ar 
putea apărea pe parcursul desfășurării competiției la care participă minorul. 
6. 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.  
7. Sunt de acord cu utilizarea de către organizator 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.  
8. Sunt de acord ca organizatorul Asociația Green & Wild să prelucreze datele cu caracter personal ale mele și 
ale minorului în scopurile și condițiile detaliate prin Regulamentul Trascău Trail Run.  
9. Consimt că fotografiile și înregistrările audio / video sunt și vor fi în continuare proprietatea exclusivă 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. 
10. Organizatorul nu transmite datele participanților către entități terțe; organizatorul transmite capturile foto/ video 
către parteneri și sponsori, pentru a fi folosite în scopul promovării imaginii partenerilor și a organizatorului. 
 
Data: ................................................................................................................................................................................. 
 
Prenume, Nume familie (cu majuscule): ................................................................................................................. 
 
Semnătură: ..................................................................................................................................................................... 

http://www.trascautrailrun.ro/

