
 
Va rugam sa veniti cu aceasta scrisoare printata si semnata la ridicarea kitului 
 

CATEGORIA_____________________  

PROBA ____________________ 

 

DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE 

Subsemnatul/a _______________________________ 
Legitimat/a cu CI/BI ____Seria ____ Nr ________ , in calitate de parinte / tutore/ antrenor/ profesor 
al minorului _______________________________________________, 
prin inscrierea si participarea la competitia sportiva « Trident Kids Duathlon 2018», declar pe propria 
raspundere ca:  
1. fiul/fiica/elevul/eleva mea este apt(a) fizic si psihic si are o pregatire fizica corespunzatoare pentru 
participarea la acest eveniment sportiv, sunt constient de riscurile alergarii si pedalatului, mi le asum 
in totalitate si exonerez de orice raspundere organizatorul ACS „TRIDENT TRIATHLON TEAM” in cazul 
in care va suferi orice fel de prejudiciu, accident sau deces;  
2. Datele completate in acest formular sunt corecte si declar ca am luat cunostinta de regulamentul 
de desfasurare a competitiei, sunt de acord cu acesta si ma oblig sa il respect in totalitate. 
 
Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru niciun fel de accident sau prejudiciu aparut in 
timpul acestui eveniment. 
 
Concurentii  minori vor participa numai cu semnatura parintelui/ tutorelui legal/ antrenorului/ 
profesorului. 
 
Sunt de acord ca pozele, filmarile, interviurile in presa (radio, TV, ziare si reviste), reclamele, 
pliantele, afisele sau cartile facute in cadrul evenimentului pot fi multiplicate, difuzate sau publicate 
fara nici o pretentie din partea subsemnatului.  
 
De asemenea, imi dau acordul pentru folosirea pozelor si a filmarilor realizate cu ocazia 
evenimentului pe site-ul, pagina de Facebook a Asociatiei – in scopul promovarii activitatii asociatiei 
si a sportului in randul copiilor, precum si in actiuni de promovare online si offline a altor evenimente 
cu caracter sportiv organizate de ACS „Trident Triathlon Team”. In situatia in care voi dori sa imi 
retrag acordul, o voi putea face printr-o cerere trimisa pe mailul asociatiei: office@triathlonteam.ro 
 
Toti participanții vor contribui cu 30 de ron reprezentand sponsorizare catre Asociatia Club Sportiv 
„Trident Triathlon Team”, pentru organizarea în data de 20 mai 2018 a evenimentului sportiv `` 
Trident Kids Duathlon 2018``. Toate incasarile vor fi donate celor 6 copii ai familiei Dascalu. 
 
    

REPREZENTANT CONCURENT                                                                                       ORGANIZATOR: 
                                                                                                            ACS TRIDENT TRIATHLON TEAM 
 
DATA:         ______________________________                                 
 

SEMNATURA:  ________________________                                


