
 

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE PARINTE 

URBATLON Bucuresti (24 iunie 2017) 
 

Subsemnatul(a)_________________________________________________________________ (nume parinte), cu 

CNP__________________________, declar ca am luat la cunostinta si consimt inscrierea copilului meu/minorului 

___________________________ (nume minor) in competitia URBATLON Bucuresti, din data de 24 iunie 2017, 

conform Regulamentului general RUNFEST si prezentei declaratii. Confirm ca minorul/copilul pe care il reprezint 

este nascut/a in anul _____. 

Inteleg pe deplin riscurile practicarii sportului, printre care se numara si accidentarile severe, cu posibile efecte grave asupra 

sanatatii sau a vietii copilului meu/minorului pe care il reprezint.  

Inteleg ca printre riscurile la care se supune copilul meu/minorul pe care il reprezint, se enumara si urmatoarele: echipamentul 

de concurs (ceas, bidon, tricou, telefon, etc): pierdere, furt, distrugere, uzare; sanatate (accidente ce pot aparea inainte, in 

timpul sau dupa competitie): leziuni, fracturi, infarct, epuizare, soc anafilactic; vreme (cazuri extreme de vreme): ploaie, 

canicula, furtuna, grindina; teren (zone periculoase de pe traseu): zone cu noroi, schimbari bruste de directie; intalnirea cu alti 

participanti in trafic: masini, biciclete, carute, ATV, motociclete, animale, ambulante, masini de pompieri si masini de politie 

aflate in misiune; altele: accidente provocate de alti concurenti. 

Imi asum raspunderea in ceea ce priveste starea de sanatate a copilului meu/minorului pe care il reprezint pe tot parcursul 

participarii la competitie. Confirm faptul ca am luat la cunostinta despre necesitatea ca, inainte de a participa in competitie, 

copilul meu/minorul pe care il reprezint sa efectueze un control medical care sa ateste ca este apt/apta de efort fizic, riscul 

neefectuarii acestuia revenindu-mi in totalitate. 

Am transmis copilului meu/minorului pe care il reprezint, ca in cazul in care acesta/aceasta nu se prezinta la competitie sau 

abandoneaza competitia, trebuie sa anunte imediat organizatorii printr-un e-mail sau printr-un sms transmis la numerele de 

urgenta inscrise pe numarul de concurs. 

Am transmis copilului meu/minorului pe care il reprezint ca pe drumurile publice se obliga sa respecte legislatia rutiera in 

vigoare. 

Consimt, prin inscrierea in competitie, ca in cazul unui eveniment nedorit, inclusiv accidentari si deteriorari ale echipamentului 

de concurs, aparut in timpul participarii in competitie, sa nu formulez nicio pretentie sau plangere impotriva organizatorului 

evenimentului. 

Confirm citirea, intelegerea, exprimarea acordului si respectarea Regulamentului general RUNFEST 2017, precum si toate 

indicatiile organizatorului si reprezentantilor organizatorilor concursului. 

Semnatura parinte                                                                                                   Data: ____________ 


