BUCOVINA MTB - EDIȚIA I
Data: 15 iunie 2019
Locație: pensiunea Acasă în Bucovina, Capu Câmpului

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE (MINOR)
Conform cu regulamentul concursului Bucovina MTB
Subsemnata/ul ___________________________________________________________,
C.N.P. ____________________________, în calitate de părinte/tutore al minorului
______________________________________________________________________
(nume copil), declar că am luat la cunoștință și consimt înscrierea copilului meu minor, numit
mai sus, în cadrul competiției Bucovina MTB din data de 15 iunie 2019.
Declar prin prezenta că înțeleg pe deplin riscurile pe care le presupune practicarea
sportului mountain-bike. De asemenea, înțeleg pe deplin riscurile la care se supune copilul
meu/minorul aflat sub tutela mea prin participarea la acest eveniment sportiv, și că îmi asum
întreaga responsabilitate din următoarele perspective:
Echipament de concurs (bicicleta, ceas, bidon, tricou, telefon, etc): pierdere, furt,
distrugere, uzare, etc.;
Sănătate (accidente ce pot apărea înainte, în timpul, sau în urma evenimentului):
leziuni, fracturi, infarct, epuizare, șoc anafilactic, etc.;
Vreme (cazuri extreme de vreme): ploaie, canicula, furtună, grindină, etc.;
Teren (zone periculoase de pe traseu): urcare dificilă, coborâre periculoasă, zone cu
noroi, schimbări bruște de direcție, etc.;
Întâlnirea cu alți participanți în trafic: mașini, căruțe, tractoare, ATV-uri, motociclete,
animale, ambulanțe, mașini de pompieri și mașini de poliție aflate în misiune, etc.
altele: accidente provocate de alți concurenți, etc.
Sunt de acord cu aceste condiții, iar în cazul implicării copilului meu/minorului aflat sub
tutela mea într-un incident survenit in timpul evenimentului, îmi voi asuma întreaga
răspundere pentru incidentul respectiv și nu voi pretinde organizatorului niciun fel de daune.
Îmi asum responsabilitatea în ceea ce privește starea mea de sănătate a copilului
meu/minorului aflat sub tutela mea, pe tot parcursul participării la eveniment.
Confirm faptul că am luat la cunoștință necesitatea efectuării unui control medical care să
ateste că minorul este apt de efort fizic, înainte de a participa la eveniment, menționând că
riscul neefectuării acestuia îmi revine în totalitate.
Am transmis copilului/minorului aflat sub tutela mea că, în cazul în care acesta nu se
prezintă la eveniment sau abandonează pe parcurs, trebuie sa anunțe imediat organizatorii
printr-un sms transmis la numerele de urgență scrise pe numărul de concurs.
De asemenea, asigur organizatorii că minorul aflat sub tutela mea/copilul meu va fi
receptiv la eventualele sfaturi ale organizatorilor pe întreaga durată a evenimentului și că se
va supune deciziilor lor.
Totodată, precizez că nu îi voi trage pe organizatorii concursului la răspundere în cazul în
care copilul meu/ minorul aflat sub tutela mea va fi descalificat din competiție pentru
nerespectarea regulamentului concursului.
Pe propria mea răspundere, mai declar următoarele:
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datele de mai sus sunt exacte;
copilul meu/minorul aflat sub tutela mea este apt din punct de vedere medical pentru
participarea la acest eveniment;
copilul meu/minorul aflat sub tutela mea are pregătirea fizică, psihică și tehnică
corespunzătoare pentru participarea la acest eveniment;
cunosc implicațiile juridice ale participării la acest eveniment și îmi asum întreaga
răspundere, în cazul în care copilul meu/minorul aflat sub tutela mea va fi implicat într-un
accident;
cunosc că, în afara evenimentului, accesul pe traseul evenimentului este strict interzis,
din motive de siguranță, conform prevederilor legale și ale contractului încheiat între
organizator și administratorului fondului forestier, Regia Națională a Pădurilor ROMSILVA;
Consimt, prin înscrierea în competiție, că în cazul unui eveniment nedorit, inclusiv
accidentări sau deteriorări ale echipamentului de concurs, apărute în timpul participării în
competiție, să nu formulez nicio pretenție sau plângere împotriva organizatorului
evenimentului sau a coordonatorului sistemului.
Confirm citirea, înțelegerea și îmi exprim acordul față de prevederile Regulamentului
concursului Bucovina MTB.

Semnătura părintelui/ tutorelui legal,
___________________________

Data: 15 iunie 2019

