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HAPPY RACE EDIȚIA A III-A
ARAD, 8 DECEMBRIE 2017

Pentru validarea înscrierii, la ridicarea kit-ului, este necesară predarea prezentei
declarații printată și semnată de catre concurent.

Număr participare:

...................... (se completează de către organizator.) Probă:

...................... (se completează de către concurent. )

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE
Subsemnatul / subsemnata (nume / prenume) ..................................................................
născut(ă) la (zz.ll.aa.) ........................................................., domiciliat(ă) în (județ /
localitate / sector /str. / nr. / bl. / ap.) ................................................................................
...........................................................................................................................................
identificat(ă) cu BI / CI seria ....... nr. ......................... CNP ...........................................,
telefon ................................................. / email ........................................................,
având în vedere prevederile legale privind falsul în declarații,
DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE:
- Că sunt major(ă) (am peste 18 ani) și am completat corect și complet ”Formularul de
înscriere” și ”Declarația pe proprie răspundere”, că am cititi și sunt de acord cu
”Regulamentul oficial al evenimentului HAPPY RACE ”, fiind responsabil(ă) în
totalitate de propriile acțiuni;
- Că sunt apt(ă) din punct de vedere fizic și psihic (medical) pentru efort fizic, indiferent
de condițiile meteo specifice din ziua evenimentului, fiind responsabil(ă) în totalitate
de propriile acțiuni;
- Că dețin asigurare medicală sau îmi asum toate cheltuielile cauzate de o posibilă
accidentare pentru care organizatorii nu sunt răspunzători;
- Că m-am informat în legătură cu riscurile legate de practicarea alergării și de
parcurgerea traseelor iar organizatorii nu sunt răspunzători de nici o accidentare
survenită și de niciun prejudiciu, accident sau deces;
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- Că nu mă aflu și nici nu voi fi sub influența băuturilor alcoolice și / sau a drogurilor, a
substanțelor halucinogene, a stupefiantelor sau a oricăror medicamente de orice natură,
ce ar putea împiedica activitatea fizică sau / și psihică;
- Că am luat la cunoștință recomandările organizatorilor cu privire la îmbrăcămintea și
încălțămintea adecvate pentru ziua cursei;
- Că mă voi comporta într-un mod decent și cu sportivitate pe toată perioada de
desfășurare a evenimentului, fără a-i stânjeni pe ceilalți participanți, spectatori și / sau
pe organizatori;
- Că sunt de acord și nu am nicio pretenție față de organizatori în privința folosirii
imaginilor foto și video realizate în timpul evenimentului, în care sunt surprins(ă);
- Că am luat cunoștință de prevederile ”Regulamentului Oficial al Evenimentului
HAPPY RACE”, că sunt de acord cu el și mă oblig să îl respect în totalitate;
- Că sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către organizator.
Organizatorii se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677 / 2001 privind protecția
datelor cu caracter personal.
Organizatorul își rezervă dreptul de a folosi în mod legal, în nume propriu sau prin
cesiune către partenerii evenimentului, orice material foto & video și audio cu
concurenții, din timpul desfășurării evenimentului.
Organizatorii se angajează să pastreze confidențialitatea datelor cu caracter personal ale
participanților înscriși la cursă și să le utilizeze conform ”Regulamentului Oficial al
Evenimentului HAPPY RACE” și ”Declarației pe proprie răspunde re”.
Am ridicat kit-ul de concurs
Nume / Prenume:
Semnătura:
Data:
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