DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE
Cozia Running
Subsemnatul(a) .................................................... domiciliat/ă în ........................................... identificat cu BI/CI
seria ............. nr. ................................, CNP ................................................... telefon ........................... declar prin
aceasta că doresc să particip la competiția COZIA RUNNING din data de __________.
Menţionez că sunt informat în legătură cu riscurile privind practicarea alergarii montane în condiţii deosebite,
cu portiuni de trasee neamenajate, neprotejate, poteci marcate sau nemarcate, pante cu înclinatie mare şi zone
accidentate, zone împădurite, gol alpin (creste, culoare, abrupturi, văi, păşuni alpine), pe drumuri publice, prin
localităţi, etc.
În cazul implicării mele într-un accident survenit în timpul competiției, îmi voi asuma întreaga răspundere
pentru incidentul respectiv şi nu voi pretinde organizatorului niciun fel de daune pentru acesta.
Sunt perfect conştient că participarea la o competiţie de acest nivel presupune abilităţi fizice si tehnice. De
asemenea voi fi receptiv la eventualele sfaturi ale organizatorilor şi mă voi supune deciziilor lor. Nerespectarea
regulamentului concursului duce la descalificarea participantului.

Pe propria raspundere declar urmatoarele
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)

i)
j)
k)

l)

m)

datele de mai sus sunt exacte;
am citit Regulamentul de Participare publicat pe site-ul organizatorului, sunt de acord cu acesta, și îl voi
respecta în totalitate;
inteleg riscurile practicarii disciplinei alergare montana printre care se numara si accidentarile severe cu
posibile efecte grave asupra sanatatii sau vietii mele;
sunt apt din punct de vedere medical pentru probele acestui concurs;
am pregătirea fizică, psihică şi tehnică corespunzătoare participării la acest concurs;
sunt asigurat medical, în eventualitatea unui accident;
cunosc implicaţiile juridice ale participării la acest concurs si îmi asum întreaga răspundere în cazul unui
accident, iar in acest sens ma angajez sa nu formulez plangeri sau pretentii de orice natura impotriva
organizatorului, reprezentantiilor organizatorului, sponsorilor si voluntarilor, precum si impotriva institutiilor
publice ce sustin cozia running (primarie, consiliu local, politie salvamont etc);
imi asum responsabilitatea si inteleg sa port intraga raspundere civila si/sau penala pentru orice vatamari,
distrugeri si orice alt prejudiciu cauzat de o actiune sau inactiune a mea persoanelor fizice si/sau juridice sau
mediului inconjurator in timpul desfasurarii sau in legatura cu concursul cozia running;
am luat cunoștință faptul că unele porțiuni de traseu trec sau traversează drumuri publice și declar că sunt
informat și conștient de respectarea legislațiilor în vigoare cu privire la circulația pe drumuri publice;
posed echipamentul necesar unei asemenea întreceri.
sunt de acord ca organizatorii sa prelucreze si sa foloseasca in scop publicitar orice materiale foto/video din
pre-ziua si ziua concursului, precum si orice materiale foto/video de la o data ulterioara sau care au legatura
cu cozia running;
declar ca mi-au fost aduse la cunostinta drepturile pe care mi le confera legea nr. 677/2001 pentru protectia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv
dreptul de informare si acces la date, dreptul de interventie asupra datelor cu caracter personal, dreptul de
opozitie la colectarea si prelucrarea datelor personale, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul
de a ma adresa justitiei, precum si faptul ca drepturile de acces la date, de interventie si de opozitie pot fi
exercitate adresand o cerere scrisa catre coziamtb@yahoo.com, datata si semnata in care se vor mentiona
informatiile prevazute de lege;
oricarei cereri formulate in temeiul legii nr. 677/2001 ii voi atasa o copie lizibila a actului meu de identitate;

Data:........................................

Semnătura ....................................

