Asociația Incepțis Movens
,,CROSUL LUI MOS CRACIUN’’ a treia editie
9 decembrie 2017
DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE-ADULTI
Numar participare................
Subsemnatul/a_______________________________________________________________,
identificat(a)
cu
(pasaport,
CI,
BI)
________seria
______
nr.
__________,
email_____________________avand in vedere prevederile legale privind falsul in declaratii:
DECLAR PE PROPRIA RASPUNDERE
- sunt inscris la competitia ,,Crosul lui Mos Craciun’’- a treia editie;
- am citit, am luat la cunostinta şi am inteles Regulamentul de participare la competitia ,,Crosul lui
Mos Craciun’’- a treia editie, sunt de acord cu conditiile de participare impuse prin acesta si ma oblig
sa le respect;
- ca sunt apt din punct de vedere fizic si medical pentru efort fizic si in conditii meteo specifice unei
zile de iarna;
- ca NU ma aflu sub influenta bauturilor alcoolice si/sau a stupefiantelor;
- ca am luat la cunostinta recomandarile organizatorilor cu privire la imbracamintea si incaltamintea
folosita pe parcursul competitiei si ca voi utiliza echipamentul adecvat;
- ca sunt de accord ca reprezentantii organizatorilor pot descalifica automat participantul la concurs
in cazul in care acesta incalca Regulamentul Competitiei (ex. se abate de la traseu si nu reintra inapoi
prin locul cel mai apropiat prin care a iesit accidental sau voit, pentru comportamentul nepoliticos la
adresa Organizatorilor si/sau a participantilor la competitie etc);
-ca imi asum eventuale cheltuieli cauzate de o posibila accidentare pentru care Organizatorii nu sunt
raspunzatori;
-ca nu am nici o pretentie fata de Organizatori in a folosi imaginile foto si video realizate in timpul
evenimentului,, Crosul lui Mos Craciun„ in scopul promovarii acestuia precum si a celor viitoare care
au legatura cu acest eveniment;

- nu voi avea niciun fel de pretenţii de natura patrimoniala (despagubiri) sau morala fata de
organizatorii, partenerii sau voluntarii acestui eveniment, cauzate cu ocazia desfasurarii „Crosul lui
Mos Craciun” a treia editie din data de 09.12.2017.

Data:

Semnatura:

