
FELICITĂRI,
PARTICIPAREA TA ESTE CONFIRMATĂ!

DE COMPLETAT DE CĂTRE ORGANIZATOR

NR. CONCURS

Te rugăm să completezi acest formular și să îl aduci tipărit și semnat la ridicarea kitului de participare.

Subsemnatul(a) ________________________________, născut(ă) la (zz.ll.an)______________, domiciliat(ă) în 
(județ, localitate, str., bl., nr., ap.) _______________________________________________________________,
identificat(ă) cu CI/BI seria _____ nr. ___________ tel. _____________________, având în vedere prevederile 
legale privind falsul în declarații:

DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE:

- că am luat la cunostință prevederile regulamentului de participare la eveniment și mă oblig să le respect;
- că sunt apt din punct de vedere fizic (medical) pentru efort fizic prelungit și în condiții meteo specifice zilei de eveniment;
- că NU mă aflu sub influența băuturilor alcoolice și/sau a stupefiantelor;
- că am completat corect și complet formularul de înscriere și am achitat taxa de participare pentru proba la care m-am înscris;
- că am luat la cunostință recomandările organizatorilor cu privire la îmbrăcămintea și încălțămintea de utilizat pe parcursul evenimentului și că 
voi urma aceste recomandări;
- că respect întocmai indicațiile arbitrilor de traseu, arbitrii fiind persoanele abilitate să întrerupă evenimentul în cazul în care este încălcat 
Regulamentul Evenimentului;
- că sunt de acord că arbitrul de traseu poate descalifica automat participantul la concurs în cazul în care acesta încalcă Regulamentul 
Competiției (ex. abatere de la traseu și omisiunea revenirii la acesta prin locul cel mai apropiat prin care a ieșit accidental sau voit, comportament 
nepoliticos la adresa Organizatorilor și/sau a participanților la eveniment etc);
- că nu voi arunca în perimetrul de desfășurare al evenimentului niciun tip de deșeu, în afara spațiilor special amenajate, fiindu-mi adus la 
cunostință că în cazul nerespectării acestei condiții sunt pasibil de descalificare din eveniment, fără drept de apel (și fără returnarea contravalorii 
taxei de participare);
- că mă voi manifesta într-un mod decent și cu sportivitate pe toată perioada de desfășurare a Competiției fără a-i stânjeni pe ceilalți participanți 
și/sau Organizatori;
- că nu voi apela la nicio altă formă/mijloc de deplasare în perimetrul de desfășurare a Competiției (auto, velo, moto, ATV etc);
- că dețin asigurare medicală pentru incidente soldate în timpul unor competiții sportive sau îmi asum cheltuielile cauzate implicate de o posibilă 
accidentare pentru care Organizatorii nu sunt răspunzători;
- că nu am nicio pretenție față de Organizatori în a folosi imaginile foto și video-urile realizate în timpul Competiției în care sunt surprins cu 
angajamentul ferm al Organizatorilor că nu vor folosi aceste imagini în alte scopuri decât Promovarea Competiției, implicit al activităților 
Organizatorilor, Sponsorilor, mass-media scrisă și video, la elaborarea Afișelor, Diplomelor și pentru alte materiale informative dedicate 
activităților de alergare.

CATEGORIA

DATA SEMNĂTURA


