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DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE - MINORI 

Subsemnatul ____________________________ in calitate de parinte/tutore legal al 

minorului(minorei)_______________________________________, cu domiciliul în localitatea 

___________________, str. ____________________________,nr. _____, bl. ______, ap. ____, 

judeţul _____________, identificat cu C.I./B.I. seria _______,nr. ________________, C.N.P. 

_______________________________, cu varsta de _______ ani,telefon de contact 

_______________; declar pe propria raspundere prin aceasta că doresc ca minorul aflat/incredintat 

mie, nume:____________________________, să participe la competitia : MTB PREDEAL KIDS 

TROPHY , 

avand urmatoarele date de identificare(adresa, varsta, CNP, nr. Tel. 

urgenta)___________________________________________________________________________ 

Menţionez că sunt informat în legătură cu riscurile ce sunt legate de practicarea ciclismului în 

condiţiile deosebite pe care le presupune un asemenea eveniment: portiuni de trasee sunt neamenajate 

şi neprotejate, se folosesc drumuri publice, poteci marcate şi nemarcate, pante cu înclinare şi zone 

accidentate etc. Diferite segmente ale traseelor trec prin localităţi, zone împădurite şi tăieturi, că sunt 

de acord cu aceste condiţii deosebite şi că, în cazul implicării mele într-un accident survenit în timpul 

intrecerii, îmi voi asuma întreaga răspundere pentru incidentul respectiv ca parinte/tutore legal şi 

nu voi pretinde organizatorului nici un fel de daune pentru acesta. 

Sunt perfect conştient că participarea la o competiţie de acest nivel presupune abilităţi tehnice. Mă 

oblig prin aceasta să echipez minorul cu cască de protecţie pe timpul parcurgeri traseului,iar daca nu 

detine(porta) casca de protectie este pentru ca nu detine si imi asum intreaga responsabilitate ca 

parinte/tutore legal. De asemenea, precizez că voi fi receptiv la eventualele sfaturi ale organizatorilor, 

pe întreaga durata a evenimentului, şi ne vom supune deciziilor lor, atunci când acestea sunt de interes 

general. Totodată, precizez că in calitate de parinte/tutore legal, nu îi voi trage pe organizatorii 

concursului la raspundere, în cazul în care voi fi descalificat din competiţie pentru nerespectarea 

regulamentului concursului. 

Pe propria mea răspundere, mai declar următoarele: 

- datele de mai sus sunt exacte; 

- impreuna cu minorul am citit Regulamentul de Participare publicat pe site-ul organizatorului si la 

fata locului, suntem de acord cu acesta, si il vom respecta in totalitate; 

- minorul este apt din punct de vedere medical pentru probele acestui concurs; 

- minorul nu provine dintr-o zona declarata zona cu risc crescut cu infectare COVID-19; 

- minorul nu are sau nu a avut simptome clinice asociate cu COVID-19 in ultimele 14 zile; 

- minorul nu a intrat in contact cu persoane diagnosticate cu SARS-COV 19 in ultimele 14 zile; 

- minorul are pregătirea fizică, psihică şi tehnică corespunzătoare participării la acest concurs; 

- minorul este asigurat medical, în eventualitatea unui accident; 

- cunosc implicaţiile juridice ale participării la acest concurs şi îmi asum întreaga răspundere, în cazul 

unui accident; 

- minorul este dotat cu o bicicletă ce se află într-o bună stare de funcţionare şi poseda echipamentul de 

protecţie necesar unui asemenea intreceri. 

- suntem de acord ca datele personale comunicate prin aplicația de înscriere să fie păstrate și folosite în 

scopurile aflate în legatură cu desfășurarea evenimentului; 

- suntem de acord ca imaginea mea sau alte date publice, precum rezultatele obținute să fie 

folosite/difuzate în materialele de promovare a evenimentului de către organizatori sau 

parteneri, sub forma de/prin fotografii, afișe, filme, interviuri, TV, radio, internet etc. în mod gratuit. 

 

Data:........................................                                                               Semnătura:................................... 


