Num
măr de concurs:

DECLARA
AŢIE TUTORE / PĂRINTE
E / ÎMPUTER
RNICIT LEGA
AL
Subsemnaatul(a) ____________________________________________________________________________________
__, domiciliat(ă))
în localitattea _______________________________________, str. ___________________________________, nr. _____
__, bl. _______,,
ap. ______
___, judeţul _________________________, identificat cu C.I./B
B.I. seria ________, nr. _______________________________,,
C.N.P. _______________________________________, telefon
t
de contaact ____________________________, în calitaate de părinte /
tutore / împuternicit legal al minorului ______________________________________________________________________________;
c
meu/minorului aflat suub tutela mea laa competiția de ciclism Mamutt
declar prinn prezenta că sunt de acord cuu participarea copilului
Bike Racee (abreviată MB
BR2017), organnizată în data de
d 02.09.2017 (sâmbătă), pe traseul stabilit de organizatorri în apropiereaa
municipiului Alba Iulia, judd.Alba.
Menţionezz că sunt inform
mat(ă) în legătură cu riscurile pe
p care le implică practicarea ciclismului în condiţiile
c
pe carre le presupunee
un asemenea evenimentt sportiv, sunt de
d acord cu acceste condiţii şii, în cazul implicării copilului meu/minorului
m
a sub tutelaa
aflat
mea într-uun accident survvenit în timpul concursului,
c
îmi voi asuma înntreaga răspunndere pentru in
ncidentul respectiv şi nu voii
pretinde oorganizatoruluui nici un fel dee daune pentru
u acesta.
Sunt conştient(ă) că partiiciparea la o coompetiţie sportivvă de acest niveel presupune abilităţi tehnice în
î ceea ce priveeşte stăpânireaa
bicicletei, mă oblig prin aceasta să-i asigur copiluluui meu/minoruluui aflat sub tuttela mea toatee echipamentelle de protecţiee
necesare pentru un aseemenea evenim
ment (cască de
d protecţie, echipament de
d protecţie, bicicletă în stare
s
bună dee
funcţionaare) şi le garanttez organizatorilor că acesta lee va purta pe timpul tuturor paarcurgerilor pe traseul
t
de conccurs şi în timpull
antrenameentelor, dacă vaa fi cazul.
Vă asigur că minorul aflaat sub tutela meea/copilul meu va
v fi receptiv laa eventualele sffaturi ale organizatorilor pe înttreaga durată a
evenimenttului sportiv şi că
c se va supunee deciziilor lor atunci
a
când aceestea sunt de interes general.
Precizez ccă nu îi voi trrage pe organizatorii concursului la răspundere în cazzul în care cop
pilul meu/mino
orul pe care îll
reprezint va fi descalificcat din compeţţitie pentru nerespectarea reegulamentului concursului.
Pe propriaa mea răspund
dere, mai declaar următoarelee:
1. Datele de
d mai sus sunt corecte și exaacte;
2. Am citit Regulamentul de Participare publicat pe sitee-ul http://mamuut.bicheru-cycling.ro/regulameent, sunt de acoord cu acesta șii
îl voi respeecta în totalitatee, atât eu cât și minorul pe carre îl reprezint;
3. Copilul meu/minorul pee care îl repreziint este apt din punct de vederre medical penttru probele acesstui concurs;
4. Copilul meu/minorul pee care îl repreziint are pregătireea fizică, psihică şi tehnică correspunzătoare participării la accest concurs;
5. Înţeleg implicaţiile juriddice ale participării la acest conncurs şi îmi asuum întreaga răsspundere în cazzul în care copillul meu/minorull
pe care îl reprezint este implicat într-un accident;
6. Copilul meu/minorul pe
p care îl reprrezint este dotaat cu o bicicletă ce se află într-o
î
bună staare de funcţionnare şi posedăă
echipamenntul de protecţiee necesar unui asemenea conncurs: cască dee protecție, echipament de prottecție, etc.

Data: .................................

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

