JUNIOR HERCINIC MTB
Com. Greci Jud. Tulcea
11 Iunie 2017
DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE ȘI RESPONSABILITATE PENTRU MINORI

Subsemnatul(a)_______________________________________________________________,
având domiciliul în localitatea __________________________, jud.________________________
str._________________________________________ nr.____ bl.____ ap.___, identificat cu: CI/BI
seria_____, nr._____________, declar pe propria răspundere că am luat la cunoștință și consimt
participarea copilului meu:___________________________________________________________,
la concursul de ciclism montan, din data de 11.06.2017, organizat de Asociația Beetle Bike.
Înțeleg pe deplin și îmi asum riscurile practicării sportului mountain-bike, printre care se
numără și accidentările severe, cu posibile efecte grave asupra sănătății, echipamentului sau a vieții
fiului meu/fiicei mele. Înțeleg că, prin participare, printre riscurile la care se expune fiul meu / fiica
mea, se enumeră și următoarele:
- pierdere, furt, distrugere, uzare echipament de concurs și/sau obiecte personale;
- accidente ce pot apărea înainte, în timpul sau după competiție: leziuni, fracturi, infarct,
epuizare, șoc anafilactic;
- cazuri extreme de vreme: ploaie, caniculă, furtună, grindină, vânt, fulgere, căderi de copaci;
- zone periculoase de pe traseu: urcare dificilă, coborâre periculoasă, zone cu noroi, schimbări
bruște de direcție; intersecții;
- intersectarea cu diferiți participanți pe traseu: alți bicicliști, mașini, căruțe, ATV, motociclete,
animale, ambulanțe, mașini de pompieri și mașini de poliție aflate în misiune;
- accidente provocate de alți concurenți.
Îmi asum răspunderea că fiul meu/fiica mea este clinic sănătos/sănătoasă și nu suferă de nicio
afecțiune care să-i poată periclita starea de pe tot parcursul participării la Competiție. Confirm faptul
că, înainte de participarea la ,,Junior Hercinic MTB’’ am luat la cunoștință necesitatea efectuării unui
control medical care să ateste că fiul meu/fiica mea este apt/aptă de efort fizic, riscul neefectuării
acestuia revenindu-mi în totalitate.
Consimt, prin înscrierea în competiție, că în cazul unui eveniment nedorit din cadrul
concursului sau din afara lui, inclusiv accidentări și deteriorări ale echipamentului de concurs, să nu
formulez nicio pretenție sau plângere împotriva organizatorului evenimentului sau a partenerilor
acestuia.
Confirm citirea, înțelegerea, exprimarea acordului și respectarea Regulamentului ,,Junior
Hercinic MTB’’, precum și toate indicațiile organizatorului.

Semnătura părintelui

Data:

