asociatie
, non-profit pentru promovarea
si
, dezvoltarea turismului de sport si, aventura

w w w. o u t d o o r o m a n i a . r o

Te rugăm să vii cu acest document printat și semnat la validarea înscrierii de la start.
Lipsa acestui document duce automat la invalidarea înscrierii!
DECLARAŢIE DE LUARE LA CUNOŞTINŢĂ ŞI ASUMARE A RESPONSABILITĂŢII

Subsemnatul ........................................................................................................................................................................................................................,
domiciliat in ...........................................................................................................................................................................................................................,
identiﬁcat cu CI/BI .........................................................., CNP ..................................................................................................................................,
voi participa in data de 26 mai 2018 la concursul “HIT the TOP 8”, denumita in continuare „eveniment”, organizat
de Asociatia “OUTDOOR ROMANIA”, ORGANIZATIE NON PROFIT română cu sediul in Magura, Comuna Moeciu,
C.I.F. 27801124, si declar pe proprie răspundere urmatoarele:
Am luat la cunostinta că toate actiunile acestui eveniment se desfasoara in afara zonelor amenajate şi includ o
doză de risc. Mentionez ca sunt informat in legatura cu practicare acestui sport si sunt constient ca ma expun
unor riscuri legate atat de desfasurare evenimentului cat si de caracteristicile zonei si a suprafetei de rulare
(noroi, pietris etc), inclusiv riscul de cadea si de a ma lovi de alte persoane si obiecte. Am inteles ca asistenta
medicala va ﬁ formata dintr-o echipa de 3-4 salvatori montani care va avea un medic in componenta.
Ambulanta va ﬁ chemata, in cazul unui accident, de catre membrii acestei echipe. Nu va exista ambulanta
stationata in zona de start/sosire ci doar o masina a organizatorilor in care poate incapea targa alaturi de
medicul urgentist.
Acest concurs nu este aﬁliat la nicio federatie de specialitate.
Înţeleg pe deplin că am eliberat Organizatorul de orice obligaţie, răspundere sau despăgubiri pe care le-aş
putea cere în prezent sau în viitor si ma declar singurul raspunzator pentru un eventual accident pe care l-as
putea suferi, iar în caz de accident nu voi întreprinde nici o acţiune împotriva organizatorilor si nu voi pretinde
organizatorilor nici un fel de daune.
De asemenea declar ca am citit Regulamentul Competitiei pe site-ul evenimentului htt.outdoorromania.ro si
sunt de acord cu cele stipulate.
Am citit Declaraţia de asumare şi eliberare de răspundere de mai sus şi, prin semnătura mea, îmi dau acordul
pentru cele stipulate mai sus.
Mai declar urmatoarele:
- datele de mai sus sunt corecte
- sunt apt ﬁzic si psihic pentru participarea la eveniment
- am asigurare medicala valabila
- detin echipament in buna stare de functionare.
Semnatura DECLARANT,

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