
EVENIMENT: Crosul „Împreuna pentru 2030” – Editia a lll-a  

ORGANIZATORI: Asociația Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice din România și Clubul Sportiv 

HANDBAL VERAFLOR Brasov, în parteneriat cu Asociația Județeană de Atletism Brașov 

(AJA Brașov) 

 

LOCAȚIA: BAZA SPORTIVĂ A LICEULUI „JOHANNES HONTERUS” BRAȘOV 

 

CÂND: Duminică, 28 iulie 2019 

 

 

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE PĂRINTE / TUTORE 

 

 Această declarație este valabilă pentru toți copiii înscriși și care participă la Crosul 

„Împreună pentru 2030” Editia a treia (lll-a) - 2019, singuri și/ sau însoțiți de părinți, în concurs 

sau la evenimentul organizat de organizatorii mentionați mai sus, copii care au vârste până la 18 

ani împliniți în ziua concursului. 

 

 Prezenta declaraţie atestă faptul că am luat la cunoștință Regulamentul și Programul 

Crosului „Împreună pentru 2030”, am înscris și sunt de acord ca minora / minorul să participe 

ca alergător / alergătoare la competiția Crosul „Împreună pentru 2030” și declar pe propria 

răspundere, confirm și sunt de acord cu următoarele:  

1. Înțeleg pe deplin riscul și responsabilitățile pe care le implică participarea minorei / 

minorului la Crosul „Împreună pentru 2030”, riscul și responsabilități pe care mi le asum 

în întregime. 

2. Declar că minorul / minora este apt/ă fizic, s-a antrenat suficient pentru participarea la 

eveniment și nu a fost sfătuit/ă sau nu i s-a recomandat să nu participe la acest eveniment 

de către un medic. Exonerez organizatorii, precum și pe oricine are legătură cu aceștia 

(sponsori, parteneri, angajați, autorități, oficiali, voluntari, etc.) de orice răspundere în 

legătură cu orice pretenții aș putea avea, de orice natură, eu sau succesorii mei, pentru 

eventuale accidentări, boală, deces sau orice alte probleme medicale care ar putea 

apărea pe parcursul desfășurării competiției la care participă. 

3. Exonerez organizatorii, precum și pe oricine are legătură cu aceștia sau cu Crosul 

„Împreună pentru 2030” (sponsori, parteneri, angajați, autorități, oficiali, voluntari, etc.) 

de orice răspundere și/sau orice pretenții aș putea avea, de orice natură, eu sau succesorii 

mei, pentru eventuale furturi / pierderi ale bunurilor proprii ale minorului / minorei care s-

ar putea întâmpla la acest eveniment.  

4. Declar în mod expres că sunt de acord ca minorul / minora să primească tratament 

medical care poate fi considerat oportun în caz de vătămare, accident sau boală în timpul 

evenimentului. Prin prezenta, declar că în situația în care pe parcursul competiției ar 

surveni evenimente ca cele descrise mai sus și în cazul în care personalul, serviciile și 

transportul medical de prim-ajutor nu sunt suficiente sau nu acoperă nevoile posibile ale 

minorului de sub tutela mea, mă angajez să suport toate cheltuielile ocazionate de 

eventualul transport și/sau tratament către / la o unitate medicală specializată și declar că 

renunț la orice pretenții aș putea avea în legătură cu un astfel de transport și/ sau 

tratament de urgență, întârzieri ori deficiențe în legătură cu acesta.  

5. Îmi asum toate riscurile de participare ale minorului / minorei la Crosul „Împreuna pentru 

2030” Editia III-a 2019. Declar că sunt conștient și îmi dau seama că pe parcursul 

desfăşurării evenimentului ar putea apărea diferite incidente, în legătură cu, dar fără a fi 



limitată la utilizarea necorespunzătoare a echipamentelor sau bunurilor  deținute, păstrate 

sau controlate de organizatori, incidente care ar putea putea dăuna fizic şi/sau patrimonial 

minorului/mionorei, şi declar că exonerez organizatorii, precum și pe oricine are legătură 

cu aceștia (sponsori, parteneri, angajați, autorități, oficiali, voluntari, etc.) de orice 

răspundere în legatură cu orice pretenții aș putea avea, de orice natură, eu sau succesorii 

mei.  

6. De asemena, prin prezenta declarație îmi exprim acordul în legătură cu utilizarea de către 

organizatorii Crosului „Împreuna pentru 2030”, precum și de către partenerii ori sponsorii 

organizatorului, a numelui minorului/minorei, a datelor sale cu caracter personal, 

fotografiilor, imaginilor video și a citatelor în scopuri promoționale și/sau de marketing , în 

concordanta cu prevederile legislației aplicabile începând din 25 mai 2018 în materia 

protecției datelor cu caracter personal și anume Regulamentul european privind protecția 

datelor cu caracter personal (GDPR - UE 2016/679).  

7. Declar că am primit kit-ul de concurs al minorului / minorei (kit format din număr de 

concurs, declarație pe proprie răspundere și apă). Organizatorii îşi rezervă dreptul de a 

anula evenimentul sau de a schimba data desfăşurării acestuia din motive ce vor fi 

anunțate public.  

8. Am citit şi înţeleg toate informaţiile de mai sus şi mă declar DE ACORD cu ele, semnând 

această declaraţie.  

 

 Subsemnatul/a ..............................................................................................................., în 

calitate de părinte / tutore legal al/ai minorilor pe care îl/îi însoţesc, cunoscând prevederile legale 

în vigoare privind răspunderea celui care potrivit legii trebuie să supravegheze un minor, declar 

pe proprie răspundere că toţi minorii pe care îi supraveghez sunt apţi din punct de vedere medical 

să participe la acest eveniment şi îmi asum în totalitate toate riscurile descrise în cuprinsul 

prezentei Declaraţii, care ar putea surveni şi afecta minorii pe care îi am în grijă şi de care sunt 

răspunzător în mod legal. 

 

PĂRINTE / TUTORE: 

Prenume, Nume  ......................................................................  

CI  ............................................................................................  

Date contact (telefon, e-mail)  ..................................................  

Data  ........................................................................................  

Semnătura  ..............................................................................  

 

Minor / minori: 

(1) Prenume, Nume  ......................................................................  

CNP  ........................................................................................  

(2) Prenume, Nume  ......................................................................  

CNP  ........................................................................................  


