DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

privind participarea la “Brașov Marathon”, 16-17 iulie 2021

Subsemnatul(a)_______________________________________________________________________
____________,
nascut(ă)
la
(zz.ll.aa)
______________________
domiciliat/ă
în
(județ/localitate/str/nr/bl/ap)______________________________________________________________
________________________________, identificat cu BI/CI seria ____ nr. ______________, telefon
___________________, avand în vedere prevederile legale privind falsul în declarații: declar ca am citit
cu atenție regulamentul/detaliile concursului de pe pagina brasovmarathon.ro și sunt de acord cu
acesta/acestea în totalitate. Menționez că sunt informat în legătură cu riscurile ce apar în practicarea
alergării mixte (asfalt/pământ/piatră) în condițiile deosebite pe care le presupune un asemenea
eveniment: porțiuni de trasee sunt neamenajate şi neprotejate, se folosesc poteci marcate şi nemarcate,
pante cu înclinare mare şi zone accidentate. Sunt de acord cu aceste condiții deosebite şi, în cazul
implicării mele într-un incident/accident de orice natură survenit în timpul concursului, îmi voi asuma
întreaga răspundere pentru incidentul/accidentul respectiv şi nu voi pretinde organizatorului niciun fel de
daune pentru acesta. Sunt perfect conştient că participarea mea la o competiție de acest nivel presupune
abilități tehnice și sportive, motiv pentru care voi fi receptiv la eventualele sfaturi ale organizatorilor, pe
întreaga durata a evenimentului şi mă voi supune deciziilor lor de interes general. Totodată precizez că
nu îi voi trage pe organizatorii concursului la răspundere în cazul în care voi fi descalificat din compeţitie
pentru nerespectarea regulamentului/regulilor concursului.
Pe propria mea răspundere, mai declar următoarele:
- datele de mai sus sunt exacte;
- sunt apt din punct de vedere medical pentru alergare și sunt asigurat medical în caz de accident
pentru acest concurs;
- am pregatirea fizica, psihică şi tehnică corespunzătoare pentru a participa la ediția Brașov Marathon
2021;
- cunosc implicațiile juridice ale participării la acest concurs şi îmi asum întreaga răspundere în cazul
în care sunt implicat într-un accident/incident si/sau sufar un accident de orice natură, înainte, în timpul
și/sau după concurs, pe traseu sau în zona de concurs.
- înmânând Organizatorilor acest formular printat, completat și semnat confirm primirea kitului de
concurs.
- nu am avut temperatură crescută în ultimele 14 zile;
- nu am fost testat pozitiv COVID-19 cu mai puțin de 14 zile in urma sau am fost declarat legal
vindecat;
- nu am și nu am avut în ultimele 14 zile unul din simptomele COVID 19: tuse, gât iritat etc.;
- inţeleg și accept riscurile participării la un eveniment de masă în acest moment.
*Prin Organizatori se înțelege Clubul pentru Protectia Naturii și Turism Brașov (CPNT)
*Numărul de concurs se completează de Organizatori la primirea declarației.

DREPT PENTRU CARE SEMNEZ,
DATA:

SEMNATURA:

