
DECLARAŢIE PĂRINTE / TUTORE

Subsemnatul  (părinte/tutore)  __________________________________________________,  domiciliat  în
localitatea ___________________, str. ________________________________, nr. _____, bl. ____, ap. ___,
judeţul ______________________, identificat cu C.I./B.I. seria _____, nr. _____________, 
C.N.P. _________________________________, telefon_________________, în calitate de părinte/tutore al
minorului___________________________________________________________________;
declar prin aceasta că sunt de acord cu participarea copilului meu/minorului aflat sub tutela mea
la concursul organizat de Guduc MTB.
Menţionez  că  sunt  informat  în  legătura  cu  riscurile  ce  sunt  legate  de  practicarea  alergării  montane  şi
parcurgerea  traseelor  cu  obstacole,  în  condiţiile  deosebite  pe  care  le  presupune  unasemenea  eveniment:
porţiuni de traseu sunt neamenajate şi neprotejate, se folosesc drumuri publice, poteci marcate şi nemarcate,
pante cu înclinare mare şi zone accidentate, sărituri, târâş, prin apă, noroi, etc.. Diferite segmente ale traseelor
trec prin zone împădurite şi tăieturi, gol alpin (creste, culoare, abrupturi, văi, păşuni alpine, jnepenişuri, etc.).
Sunt de acord cu aceste condiţii deosebite şi 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
şi nu voi pretinde organizatorului nici un fel de daune pentru aceasta.
De  asemenea,  asigur  ca  minorul  aflat  sub  tutela  mea/copilul  meu  va  fi  receptiv  la  recomandările
organizatorilor, pe întreaga durata a evenimentului şi că se va supune deciziilor lor, atunci când acestea sunt
de interes general. Totodată, precizez că nu ii voi trage pe organizatorii concursului, la răspundere, în cazul în
care  copilul  meu/minorul  pe  care  îl  reprezint  va  fi  descalificat  din  competiţie  pentru  nerespectarea
regulamentului concursului.
Pe propria mea răspundere, mai declar următoarele:
- datele de mai sus sunt exacte;
- am citit Regulamentul de Participare publicat pe site-ul guducmtb.ro, sunt de acord cu acesta şi îl vom
respecta în totalitate, atât eu cât şi minorul pe care îl reprezint;
-  copilul  meu/minorul  pe  care  îl  reprezint  este  apt  din  punct  de  vedere  medical  pentru  probele  acestui
concurs;
- copilul meu/minorul pe care îl reprezint are pregătirea fizică, psihică şi tehnică corespunzătoare participării
la acest concurs;
- copilul meu/minorul pe care îl reprezint este asigurat medical, în eventualitatea unui accident;
- cunosc implicaţiile juridice ale participării la acest concurs şi îmi asum întreaga răspundere, în
cazul în care copilul meu/minorul pe care îl reprezint este implicat într-un accident;
- am luat cunoştiinţă de faptul că unele porţiuni de traseu trec pe sau traversează drumuri publice şi declar că
copilul meu/minorul este informat şi conştient de respectarea legislaţiilor în
vigoare cu privire la circulaţia pe drumuri publice;

Data:................................ Semnătura: ..............................


