
 

 

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 

 

 

Subsemnatul/a __________________________________________________________________,  

 

domiciliat/ă în localitatea ______________________, C.N.P. ____________________________,  

 

cu vârsta de _______ ani, telefon  _____________________, e-mail: _______________________.  

 

declar prin prezenta că doresc să particip la Concursul International de alergare de anduranta S24H 

2018, care consta in alergarea pe o bucla cu lungimea de 1.236m in Parcul Copiilor Ion Creanga din 

Timisoara, la proba:  

 

□ Individual 6 ore. 

 

□ Individual 12 ore. 

 

□ Individual 24 ore.  

 

□ Individual 48 ore. 

 

□ Individual 72 ore. 

 

□ Stafeta 12 ore. 

 

Având în vedere prevederile legale privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere: 

• Că nu mă aflu sub influenţa băuturilor alcoolice şi/sau a stupefiantelor;  

• Înţeleg că acest eveniment este intens solicitant fizic şi confirm că sunt apt/ă din punct de 

vedere medical pentru a participa la acesta (şi că nu am fost sfătuit/ă să nu particip la acest 

eveniment de către un medic), astfel încât exonerez organizatorii, precum şi oricine are 

legătură cu aceştia (sponsori, parteneri, angajaţi, autorităţi, oficiali, voluntari etc.) de orice 

răspundere în legătură cu orice pretenţii aş putea avea, de orice natură, pentru eventuale 

accidentări, boală, deces sau orice alte probleme medicale care ar putea apărea pe parcursul 

desfăşurării evenimentului la care particip, precum şi pentru eventuale furturi/pierderi ale 

bunurilor proprii care ar putea surveni la acest eveniment;  

• Că sunt apt/ă fizic pentru participarea la Eveniment şi mă aflu într-o formă fizică 

corespunzătoare;  

• Că nu voi arunca în perimetrul de desfăşurare al Evenimentului niciun tip de deşeu;  

• Că nu am nicio pretenţie faţă de organizatori în a folosi imaginile foto şi video realizate în 

timpul evenimentului în care sunt surprins, cu angajamentul ferm al organizatorilor că nu vor 

folosi aceste imagini în alte scopuri decât promovarea Evenimentului, implicit a activităţilor 

organizatorilor, la elaborarea afişelor  şi pentru alte materiale informative dedicate 

activităţilor de alergare;  

• Că orice pagube produse tertilor, cu ocazia Evenimentului, ca urmare a propriei mele 

conduite, îmi apartin solitar mie si nu organizatorilor ori altor persoane ce au legătură cu 

acestia (sponsori, parteneri, angajati, autorităti, oficiali, voluntari etc.) 

 

Prin aceasta declar că sunt de acord cu ceea ce a fost prezentat mai sus şi că am citit fiecare punct al 

actului, le-am înţeles, mi le-am însuşit şi semnez de bună voie şi fără nicio constrângere din partea 

nimănui.  

 

    Data   ________________________ 

 

Semnătura _______________________ 

 


