Formular de consimțământ

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
(PĂRINTE/TUTORE)
Pentru copiii cu vârsta între 13 și 18 ani, conform REGULAMENTULUI OFICIAL
al turului ciclist „BIKE VIBE” din data de 21.09.2019
Subsemnatul/a________________________________________________________, domiciliat/ă în
localitatea ___________________, str._____________________________________,
nr. _____, bl. ______, ap. ____, judeţul __________________, identificat cu C.I. seria _______,
nr.______________, telefon de contact ______________,email_____________________________,
în calitate de părinte/tutore al minorului _________________________________________,
data nașterii _______________________________, declar prin aceasta că sunt de acord cu
participarea copilului meu/minorului aflat sub tutela mea la evenimentul „BIKE VIBE” organizat de
către ARCADIA în data de 21.09.2019.
Totodată, am fost informat/ă că fotografiile și înregistrările audio și video care se vor realiza de către
Organizator cu ocazia acestui eveniment/ sau în legătură cu Evenimentul și care pot conține și
imaginea minorului să fie folosite de către organizator în scopul promovării evenimentului, în
materiale publicitare audio și/sau video și/sau presă scrisă (de ex. spoturi TV, reviste) precum și
publicarea lor pe pagina web a Organizatorului și pe rețelele sociale.
Menţionez că sunt informat/ă în legătură cu riscurile ce sunt legate de participarea la un asemenea
eveniment, că sunt de acord cu aceste condiții și că, în cazul implicării copilului meu/minorului aflat
sub tutela mea într-un incident/accident survenit în timpul concursului, îmi voi asuma întreaga
răspundere pentru incidentul respectiv și nu voi pretinde organizatorului niciun fel de daune pentru
acesta. Sunt perfect conștient/ă că participarea la un eveniment cu acest specific presupune abilități
tehnice superioare. Mă oblig prin aceasta să-i asigur copilului meu/minorului aflat sub tutela mea
toate echipamentele de protecţie necesare pentru un asemenea eveniment și le garantez
organizatorilor că acesta le va purta pe timpul desfășurării evenimentului, dacă va fi cazul.
De asemenea, asigur că minorul aflat sub tutela mea/copilul meu va fi receptiv la eventualele sfaturi
ale organizatorilor, pe întreaga durată a evenimentului, și că se va supune deciziilor lor, atunci când
acestea sunt de interes general.
Totodată, precizez că nu îi voi trage pe organizatorii concursului la răspundere, în cazul în care copilul
meu/minorul pe care îl reprezint va fi descalificat din cadrul evenimentului pentru nerespectarea
regulamentului concursului sau pentru purtare inadecvată.
Pe propria mea răspundere, mai declar următoarele:
• datele de mai sus sunt exacte și îmi asum responsabilitatea pentru veridicitatea acestora;
• copilul meu/minorul pe care îl reprezint este apt din punct de vedere medical pentru acest tur
ciclist;

•
•
•
•

copilul meu/minorul pe care îl reprezint are pregătirea fizică, psihică și tehnică
corespunzătoare participării la acest eveniment;
cunosc implicațiile juridice ale participării la acest concurs și îmi asum întreaga răspundere, în
cazul în care copilul meu/minorul pe care îl reprezint este implicat într-un accident;
copilul meu/minorul pe care îl reprezint este dotat echipament ce se află într-o bună stare de
funcționare și posedă echipamentul de protecție necesar unui asemenea eveniment;
subsemnatul, în calitate de părinte/tutore declar că minorul participă voluntar la acțiunile
despre care a fost informat în prealabil de către organizatorii evenimentului.

Subsemnatul declar că am luat la cunoștință că: 1. sunt personal răspunzător de orice
pagubă/prejudiciu pe care minorul o va produce din culpa sa în timpul evenimentului, altor
participanți sau echipamentelor folosite, obligându-mă să achit integral contravaloarea acestor
pagube/prejudicii. 2. că înainte, în timpul și după eveniment se vor realiza de către Organizator
fotografii/ materiale audio video care pot conține și imaginea minorului, și care pot fi folosite de către
organizator în scopul promovării evenimentului. 3. datele mele personale și/sau ale copilul
meu/minorului pe care îl reprezint sunt prelucrate de Organizator în scopul înscrierii și validării
participării la turul ciclist și tombolă și am fost informat cu privire la drepturile mele legale privind
utilizarea datelor cu caracter personal.
Prin ÎNSCRIEREA la acest Eveniment, declar că am citit cu atenție Regulamentul, înțeleg și sunt de
acord cu prevederile lui și cu toate celelalte informații de pe site-ul oficial al Organizatorului
(www.arcadiamedical.ro/bikevibe) și de desfășurare al evenimentului, precum și că înțeleg și sunt de
acord cu faptul că orice solicitare care vine în contradicție sau contravine Regulamentului nu va fi luată
în considerare.
Necitirea cu atenție a Regulamentului nu poate fi interpretată de mine ca fiind lipsă de informație,
recomandări, reguli și conduite din partea organizatorului, înțeleg acest lucru și accept că sunt direct
responsabil pentru eventualele neplăceri cauzate de necunoașterea Regulamentului, înainte, în timpul
și după eveniment.
Subsemnatul, declar că am citit și am înțeles în totalitate această declarație, prin urmare accept să o
semnez din propria voință/inițiativă.
Data,

Semnătura,

