DECLARAŢIE
PĂRINTE /TUTORE ÎMPUTERNICIT LEGAL

Subsemnatul/a ............................................................ născut(ă) la data de ........................., identificat(a) cu CI
seria
.........
nr.
.............................,
CNP.............................
domiciliat(ă)
în
.............................................................., adresa de email ................................. în calitatea de
....................... al concurentului ………………………………………..

DECLAR PE PROPRIE RASPUNDERE:
a) prin prezenta sunt de acord cu participarea copilului meu/minorului aflat sub tutela mea la Cozia MTB Junior, ediţia
2020;
b) inteleg riscurile practicarii ciclismului montan printre care se numara si accidentarile severe cu posibile efecte
grave asupra sanatatii sau vietii copilului meu/minorului pe care il reprezint;
c) am luat cunoștinţă de prevederile regulamentului de participare și mă oblig să le respect, atât eu cât și copilul
meu/minorul pe care îl reprezint; copilul meu/minorul pe care îl reprezint aste apt din punct de vedere medical
pentru acestui concurs;
d) copilul meu/minorul pe care îl reprezint are pregătirea fizică, psihică și tehnică corespunzătoare și are
echipamentul adecvat pentru participarea la acest concurs;
e) că înţeleg și îmi asum în totalitate riscurile medicale, juridice și de altă natură ale participării copilului meu/minorului
aflat sub tutela mea la concursul Cozia Junior, în calitatea ei de competiţie sportivă montană în teren numai parţial
amenajat și securizat, prezentând probleme și riscuri specifice montane, ce nu pot fi decât parţial controlate și
compensate de măsurile luate de organizatori și, prin urmare, necesită în continuare atenţie și conduită preventivă
din partea concurenţilor;
f) sunt de acord cu aceste conditii deosebite și în cazul implicării copilului meu/minorului aflat sub tutela mea într-un
accident survenit în timpul concursului, îmi voi asuma întreaga răspundere pentru incidentul respectiv și nu voi
pretinde organizatorului niciun fel de daune pentru acesta;
g) cunosc implicatiile participarii la acest concurs si imi asum intreaga raspundere in cazul unui accident suferit de
copilul meu/minorul pe care il reprezint, iar in acest sens ma angajez sa nu formulez plangeri sau pretentii impotriva
organizatorului, reprezentantiilor organizatorului, sponsorilor si voluntarilor, precum si impotriva institutiilor publice
ce sustin cozia mtb race(primarie, consiliul local, politie salvamont etc);
h) imi asum responsabilitatea si inteleg sa port intreaga raspundere civila si/sau penala pentru orice vatamari,
distrugeri si orice alt prejudiciu cauzat de o actiune sau inactiune a copilului meu/minorul pe care il reprezint
persoanelor fizice si/sau juridice sau mediului inconjurator in timpul desfasurarii sau in legatura cu concursul cozia
mtb junior;
i) copilul meu/minorul pe care îl reprezint este asigurat medical, în eventualitatea unui accident;
j) ca 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 mtb junior;
k) că sunt de acord ca organizatorii să prelucreze și să folosească în scop publicitar orice materiale foto/video din
pre-ziua și ziua concursului, precum si orice materiale foto/video de la o data ulterioara sau care au legatura cu
cozia mtb junior;
l) declar că mi-au fost aduse la cunoștinţă drepturile pe care mi le conferă Legea nr. 677/2001 pentru protecţia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulaţie a acestor date, respectiv dreptul
de informare și acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor cu caracter personal, dreptul de opoziţie la
colectarea și prelucrarea datelor personale, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a mă adresa
justiţiei, precum și faptul că drepturile de acces la date, de intervenţie și de opoziţie pot fi exercitate adresând o
cerere scrisă către coziamtb@yahoo.com, datată și semnată, în care se vor menţiona informaţiile prevăzute de
lege; Oricărei cereri formulate în temeiul Legii nr. 677/2001 îi voi atașa o copie lizibilă a actului meu de identitate.
m) ca oricarei cereri formulate in temeiul Legii nr. 677/2001 ii voi atasa o copie lizibila a actului meu de identitate;
n) ca toate datele din prezenta declaratie sunt exacte;

Data:

Semnătura:

