minori
Declarație privind asumarea responsabilității (minori)
Subsemnatul(a) ……………………………………………………………………………………………………………………,
părintele/însoţitorul minorului ..............................................................................................
care dorește să participe la Delta Rowmania Triathlon 2019, declar pe propria mea răspundere și
îmi asum următoarele relativ la fiul/fiica mea, minorul/a pe care îl /o însoțesc:
-

-

-

-

-

-

este clinic sănătos/sănătoasă;
nu suferă de nicio afecțiune care să-i pericliteze starea de sănătate sau viața în timpul
desfașurării concursului de triatlon din 24 august 2019 - la care s-a înscris cu
consimțământul meu și în deplină cunoștință de cauză;
înțelegem pe deplin faptul că practicarea sporturilor (inclusiv înot, ciclism, alergare) în
condiții de concurs, pe drumurile publice, implică riscuri majore printre care se numără și
accidentările severe, cu posibile efecte grave asupra sănătății și/sau a vieții fiului meu/fiicei
mele;
îmi asum răspunderea în ceea ce priveste starea de sănatate a fiului meu/fiicei mele pe tot
parcursul participării la competiție;
înainte de a participa la competiție, organizatorii mi-au adus la cunostință necesitatea
efectuarii unui control medical care să ateste că fiul meu/fiica mea este apt/aptă de efort
fizic, riscul neefectuarii acestuia revenindu-mi în totalitate;
înainte de înscrierea la competiție, organizatorii mi-au adus la cunoștință riscurile implicate
de participarea la concurs, iar cu toate acestea am ales să consimt înscrierea și participarea
fiului meu/fiicei mele la concurs;
fiul meu/fiica mea a rulat pe trasee similare chiar și în afara unui cadru organizat;
pe drumurile publice fiul meu/fiica mea va respecta regulile de circulație;
consimt, prin înscrierea și/sau participarea la concurs, ca în cazul unui eveniment nedorit,
inclusiv accidentări, apărut în timpul participarii, să nu formulez nicio pretenție sau plângere
împotriva celor implicați în organizarea competiției, nici de către terți (familie, prieteni,
împuterniciți etc), eu asumându-mi responsabilitatea pentru consecințele evenimentului;
sînt de acord ca organizatorii să folosească imaginea mea din fotografiile realizate în timpul
competiției și în zona în care se desfășoară evenimentul.
împreună cu fiul meu/fiica mea am citit, înțeles și suntem de acord cu regulamentul
competiției.

Semnătura:

Data: 24 august 2019

