„VeteRUN- CENTENAR”, ediția a III-a, Bucureşti 2018

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
de participare la Crosul VeteRUN- CENTENAR ediția a III-a, Bucureşti 2018

Subsemnatul..............................................................................., legitimat cu ......... seria.......... nr.............
CNP...................................., adresa.............................................................................. .............. . ................................................, nr.
telefon …………….., adresă email ………………………. însoţitor al minorului (daca este cazul)
........................................................., declar că am luat la cunoştinţă şi voi

respecta (alături de minorul însoţitor) prevederile regulamentului de participare la Crosul VeteRUNCENTENAR ediția a III-a, Bucureşti 2018, organizat pe 6 mai 2018.
DECLAR pe propria răspundere următoarele:
1. Confirm că sunt apt din punct de vedere medical şi într-o formă corespunzătoare pentru a
participa la un asemenea eveniment solicitant fizic, cum este, Crosul VeteRUN- CENTENAR ediția
a III-a, Bucureşti 2018 astfel încât exonerez organizatorii, precum şi pe oricine are legătură cu aceştia
(sponsori, parteneri, angajaţi, autorităţi, oficiali, voluntari etc.) de orice răspundere în legătură cu orice
pretenţii aş putea avea, de orice natură, eu sau succesorii mei, pentru eventuale accidentări, boală, deces
sau orice alte probleme medicale care ar putea să apară pe parcursul desfăşurării competiţiei sau ca urmare
a participării la aceasta.
2. Sunt de acord ca organizatorii să folosească fotografiile sau înregistrările video care conţin
imaginea mea, cu scopul promovării acestui eveniment.
3. Exonerez organizatorii precum şi pe oricine are legătură cu aceştia (sponsori, parteneri, angajaţi,
autorităţi, oficiali, voluntari etc.) de orice răspundere în legătură cu orice pretenţii aş putea avea, de orice
natură, eu sau succesorii mei, pentru eventuale furturi/pierderi ale bunurilor proprii care ar putea fi comise
la acest eveniment.
4. Sunt de acord să primesc tratament medical care poate fi considerat oportun în caz de vătămare,
accident sau boală în timpul evenimentului.
5. În situaţia în care ar surveni pe parcursul competiţiei evenimente ca cele descrise la punctul 1,
mă angajez să suport toate cheltuielile ocazionate de transportul către o unitate medicală specializată şi
declar că renunţ la orice pretenţii aş putea avea în legătură cu un astfel de transport şi/sau tratament de
urgenţă, întârzieri ori deficienţe în legătură cu acesta.
6. Îmi dau seama că pe parcursul desfăşurării evenimentului, ar putea apărea diferite incidente din
cauza neglijenţei persoanelor sau entităţilor organizatoare ale acestui eveniment, în legătură cu, dar fără a
fi limitată la utilizarea necorespunzătoare a echipamentelor sau bunurilor deţinute, păstrate sau controlate
de aceştia, incidente care s-ar dovedi periculoase şi mi-ar putea dăuna fizic şi/sau patrimonial, şi declar că
exonerez organizatorii, precum şi oricine are legătură cu aceştia (sponsori, parteneri, angajaţi, autorităţi,
oficiali, voluntari etc.) de orice răspundere în legătură cu orice pretenţii aş putea avea, de orice natură, eu
sau succesorii mei.
7. Am primit kitul de concurs.
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NOTĂ:
Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război şi/sau Ministerul Apărării Naţionale nu sunt
răspunzătoare pentru obiectele pierdute şi/sau furate.
Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război şi/sau Ministerul Apărării Naţionale îşi rezervă dreptul
de a anula evenimentul sau de a schimba data desfăşurării acestuia, precum şi orice alte detalii legate de
desfăşurare a evenimentului.
DECLAR pe propria răspundere că am luat la cunoştinţă şi că voi respecta următoarele:
- Este interzisă aruncarea deşeurilor pe traseu – sticle de apă, ambalaje etc. Voi respecta deciziile de
siguranţă comunicate de organizatorii de eveniment pe toată durata acestuia.
- Sunt interzise manifestările violente şi lipsite de respect la adresa celorlalţi participanţi sau la
adresa organizatorilor.
- Este interzisă participarea la eveniment în stare de ebrietate sau sub influenţa drogurilor de orice
fel. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a interzice continuarea participării unei persoane dacă aceasta se
află într-una din situaţiile descrise şi reprezintă un pericol pentru siguranţa celorlalţi participanţi la
eveniment sau se manifestă în mod violent faţă de ceilalţi participanţi, precum şi organizatori, fără a
returna contravaloarea taxei de participare.
AM CITIT ŞI ÎNŢELEG TOATE INFORMAŢIILE DE MAI SUS ŞI MĂ DECLAR DE
ACORD CU ELE, SEMNÂND ACEASTĂ DECLARAŢIE.

Data:
…………………
NUME..........................................

SEMNĂTURA..................................
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