Număr de concurs:

DECLARAŢIE TUTORE / PĂRINTE / ÎMPUTERNICIT LEGAL
Subsemnatul(a)_________________________
______________________________________________________________________________,
______________________________________________, domiciliat(ă)
domiciliat
în localitatea ________________________
________________, str. ________________________________,
___________________, nr. _____, bl. _______,
____
ap. _______, judeţul ____________________
________,
___, identificat cu C.I./B.I. seria _______, nr. _____________________________,
C.N.P. ____________________________________, telefon de contact__________________________, în calitate de părinte /
tutore / împuternicit legal al minorului _____________________
________________________________________________________________________;
________________________;
declar prin prezenta că sunt de acord cu participarea copilului meu/minorului aflat sub tutela mea la competiția
competi de ciclismMamut
Bike Race (abreviatăMBR2018),), organizată în data de 08.09.2018 (sâmbătă), pe traseul stabilit de organizatori în apropierea
municipiului Alba Iulia, jud.Alba.
Menţionez că sunt informat(ă) în legătură cu riscurile pe care le implică practicarea ciclismului în condiţiile pe care le presupune
un asemenea eveniment sportiv,, sunt de acord cu aceste condiţii şi
şi, în cazul implicării copilului meu/minorului aflat sub tutela
mea într-un accident survenit
rvenit în timpul concursului, îmi voi asuma întreaga răspundere pentru incidentul respectiv şi nu voi
pretinde organizatorului nici un fel de daune pentru acesta.
acesta
Sunt conştient(ă) că participarea la o competiţie sportivă de acest nivel presupune abilităţi tehnice în ceea ce priveşte stăp
stăpânirea
bicicletei, mă oblig prin aceasta să-ii asigur copilului meu/minorului aflat sub tutela mea toate echipamentele de protecţie
necesare pentru un asemenea eveniment (cască
(cască de protecţie, echipament de protecţie, bicicletă
biciclet în stare bună de
funcţionare)) şi le garantez organizatorilor că acesta le va purta pe timpul tuturor parcurgerilor pe traseul de concurs şi în timpul
antrenamentelor, dacă va fi cazul.
Vă asigur
sigur că minorul aflat sub tutela mea/copilul meu va fi receptiv la eventualele sfaturi ale organizatorilor pe întreaga durată a
evenimentului sportiv şi că se va supune deciziilor lor atunci când acestea sunt de interes general.
Precizez că nu îi voi trage pe organizatorii concursului la răspundere în cazul în care ccopilul
opilul meu/minorul pe care îl
reprezint va fi descalificat din compeţitie pentru nerespectarea regulamentului concursului.
Pe propria mea răspundere, mai declar următoarele:
1. Datele de mai sus sunt corecte și exacte;
2. Am citit Regulamentul de Participare
re publicat pe site
site-ulhttp://mamut.bicheru-cycling.ro/regulament,, sunt de acord cu acesta și
îl voi respecta în totalitate, atât eu cât și minorul pe care îl reprezint;
3. Copilul meu/minorul pe care îl reprezint este apt din punct de vedere medical pentru probele acestui concurs;
4. Copilul meu/minorul pe care îl reprezint are pregătirea fizică, psihică şi tehnică corespunzătoare participării la acest concurs;
c
5. Înţeleg implicaţiile juridice ale participării la acest concurs şi îmi asum întreaga răspundere în cazul în care copilul meu/minorul
pe care îl reprezint este implicat într-un
un accident;
6. Am înţeles că informaţiile cu caracter personal vor fi stocate de către organizator exclusiv în scopu
scopull organizării competiţiei
sportive. Am înţeles că anumite date vor apărea pe liste publice (nume, prenume, localitate, categoria de vârstă, rezultat etc.);
et
7.. Copilul meu/minorul pe care îl reprezint este dotat cu o bicicletă ce se află într
într-o bună stare dee funcţionare şi posedă
echipamentul de protecţie necesar unui asemenea concurs: cască de protecție,
protecție, echipament de protecție, etc.
Data: ................................

Semnătura: ................................

