DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE – pentru minori
de participare la Crosul VeteRUN - ediția a IV-a, Bucureşti 2019
Prezenta declaraţie atestă faptul că am înscris minorul/minora ca alergător/alergătoare la Crosul
copiilor/Crosul adolescenţilor în cadrul Crosului VeteRUN - ediția a IV-a, Bucureşti 2019, organizat pe 5 mai 2019
şi declar pe propria răspundere, CONFIRM ŞI SUNT DE ACORD CU URMĂTOARELE:

1. ÎNŢELEG pe deplin riscul şi responsabilităţile pe care le implică participarea
minorului/minorilor la Crosul VeteRUN - ediția a IV-a, Bucureşti 2019, organizat pe 5 mai 2019, risc şi
responsabilităţi pe care mi se le asum în întregime.
2. ÎNŢELEG pe deplin ce reprezintă participarea la o astfel de competiţie la care intră sau
implică/poate implica, pe parcursul acesteia şi trafic rutier.
3. CONFIRM ca minorul/minorii este/sunt apt/apţi din punct de vedere medical şi într-o formă
corespunzătoare pentru a participa la un asemenea eveniment solicitant fizic, cum este Crosul VeteRUN ediția a IV-a, Bucureşti 2019, organizat pe 5 mai 2019, 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.
4. DECLAR că minorul/minorii este/sunt apt/apţi fizic, s-a/s-au antrenat suficient pentru
participarea la eveniment şi nu a/au fost sfătuit/sfătuiţi să nu participe la acest eveniment de către un
medic.
5. De asemenea, 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.
6. DECLAR în mod expres că sunt de acord ca minorul/minorii să primească tratament medical
care poate fi considerat oportun în caz de vătămare, accident sau boală în timpul evenimentului.
DECLAR prin prezenta că, în situaţia în care ar surveni pe parcursul competiţiei evenimente
ca cele descrise la punctul 3, 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.
7. Prin prezenta, îmi asum toate riscurile de participare ale/a minorului/minorilor.
DECLAR că, 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 minorului/minorilor şi ar putea
dăuna fizic şi/sau patrimonial acestuia/acestora, 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.
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8. De asemenea, prin prezenta, îmi exprim acordul în legătura cu utilizarea de către organizatorii
Crosului VeteRUN - ediția a IV-a, Bucureşti 2019, organizat pe 5 mai 2019, precum şi de către
partenerii ori sponsorii organizatorilor, a numelui minorului/minorilor, a datelor cu caracter personal,
fotografiilor, imaginilor video şi a citatelor în scopuri promoţionale şi/sau de marketing.
DECLAR ca am primit kitul de concurs al minorului/minorilor.
NOTĂ:

Ministerul Apărării Naţionale și Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război nu sunt răspunzătoare
pentru obiectele pierdute şi/sau furate.
Ministerul Apărării Naţionale și Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război îşi rezervă dreptul de a anula
evenimentul sau de a schimba data desfăşurării acestuia, precum şi orice alte detalii legate de desfăşurarea
evenimentului.
9. Autorizez și sunt de acord ca organizatorul, să proceseze datele mele personale și ale
minorului introduse în formularul de înscriere de pe site-ul veterun.armataromaniei.ro, precum și datele
care sunt colectate exclusiv în scopul înscrierii mele/sau minorului la eveniment.
Consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și furnizarea
datelor menționate sunt voluntare. Acest consimțământ poate fi revocat în orice moment, cu efect ulterior
printr-o notificare gratuită către organizator. Notificarea de revocare a consimțământului poate fi realizată
prin e-mail către contact.veterun@gmail.com sau în scris, prin poștă la adresa: Strada Izvor, nr.110,
sector 5, Bucureşti.
Rugăm să aveți în vedere faptul că revocarea consimțământului nu afectează legalitatea utilizarii
datelor înainte de retragerea acestuia (notificarea nu are impact retroactiv). Dacă consimțământul nu este
acordat sau a fost revocat, datele personale și ale minorului nu vor fi utilizate în scopul de mai sus.
Organizatorul colectează datele și le stocheză pe medii de stocare a informațiilor ce asigură o maximă
protecție a acestora iar după finalizarea evenimentului se obligă să le șteargă prin metode specifice astfel
încât acestea să nu mai poată fi recuperate/valorificate.
Pentru mai multe informații legate de această declarație sau de protecția datelor cu caracter
personal de către organizator, adresati-vă persoanei responsabile la adresa contact.veterun@gmail.com.
Am citit şi înţeleg toate informaţiile de mai sus şi mă declar de acord cu ele, semnând această
declaraţie.
Subsemnatul,____________________________________, în calitate de părinte/tutore legal al
minorului/minorilor pe care îl/îi însoţesc, cunoscând prevederile legale în vigoare privind răspunderea
celui care, potrivit legii, trebuie să supravegheze un minor, DECLAR pe propria răspundere că
minorul/minorii pe care îl/îi supraveghez este/sunt apt/apţi din punct de vedere medical să
participe la acest eveniment şi îmi asum în totalitate toate riscurile descrise în cuprinsul acestei
declaraţii, care ar putea surveni şi afecta minorul/minorii pe care îl/îi am în grija şi de care sunt
răspunzător în mod legal.
Minori:
1. Numele și prenumele:
Data naşterii:
2. Numele și prenumele:
Data naşterii:
3. Numele și prenumele:
Data naşterii:
Părinte/ Tutore:
Numele și prenumele:
nr. telefon:

, telefon alternativ:

, email:

Semnătura: ___________

Data: _____________
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