DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

Declar că partccp în mod voluntar la evencmentul Sărbătoarea înotului dcn data de 3-4 nocembrce 2018, care se va desfășura în cnccnta Bazcnuluc
Olcmpcc Grcgorescu, Bulevardul 1 Decembrce 1918, Cluj-Napoca.
Sunt conștenttă că partccparea mea cmplccă anumcte rcscurc șc că organczatorul evencmentuluc (Asoccațca Sports Culture), sponsorcc sau orcce
altă enttate aflcată, nu îmc pot garanta scguranța. Fccnd conștenttă de aceste rcscurc, declar prcn prezenta că, în cazul în care voc suferc un
acccdent sau voc f vătămat, nu voc solcccta organczatoruluc, producătoruluc sau partenerclor evencmentuluc, ncccun tp de despăgubcrc. Exonerez
Asoccațca Sports Culture de orcce răspundere cu prcvcre la reclamațccle aduse de terțe părțc datorctă daunelor cauzate de mcne.
Mă angajez să respect regulcle evencmentuluc șc regulcle de scguranță comunccate mce de către Organczator.
Autorczez șc îmc dau conscmțământul expres de a f transportattă la spctal t de a-mc ascgura ascstența medccală în urma cerercc exprese a
reprezentanțclor Organczatoruluc, în cazul în care în opcnca acelor persoane ascstența medccală este necesară.
Acord Organczatoruluc dreptul excluscv de a înregcstra matercale foto, audco șc vcdeo cu persoana mea pe percoada partccpărcc mele la
evencment șc de a utlcza sau reproduce matercale astel obțcnute, fără lcmctă de tmp sau de terctorcu, dar fără a-mc leza cmagcnea. Cescunea
drepturclor se face fără ncccun fel de plată șc declar că nu voc avea ultercor ncccun fel de pretențce matercală sau de altă natură.
Cunoscând că falsul în declaraţcc este pedepsct de legea penală, declar pe proprca răspundere următoarele:
-

sunt apttă clcncc pentru partccparea la evencmentul Sărbătoarea înotuluc, 3 - 4 nocembrce 2018;

-

nu sufăr de afecţcunc grave sau contagcoase care ar putea cnfuenţa buna desfăşurare a evencmentuluc;

-

dețcn avczul medccal cu specifcaația “apt pentru efort fzccc; acest aviz poate f eliberat de către medicul de familie, de medicul de
circumscripație, de unitatea sanitară, purtând obligatoriu semnătura, parafa medicului și stampila unităații sau a cabinetului.

Prezenta declaraţce este valabclă pe întreaga durată a evencmentuluc, atât în cnccnta bazcnuluc, cât şc în anexele sale (vestare, duşurc etc.).
AM SEMNAT PREZENTUL DOCUMENT DUPĂ CE L-AM CITIT CU ATENȚIE ȘI AM ÎNȚELES PE DEPLIN IMPLICAȚIILE REZULTATE DIN SEMNAREA LUI.
Nume șc prenume partccpant ..................................................................................................................
Identfcattă cu BI t CI serca ....... nr. ...................................CNP...............................................................
Telefon: ................................................................. ..................................................................................
Data naștercc: ...........................................................................................................................................
În situația în care partcipanții nu au împlinit vârsta de 18 ani până la data concursului, este necesar și acordul părintelui sau al tutorelui
legal:
Nume șc prenume părcntet tutore legal: ....................................................................................................
Identfcattă cu BI t CI serca ....... nr. ..........................................................................................................
Telefon: ......................................................................................................................................................

Data:

Semnătură:

