
Felicitari _____________________________________
in acest moment esti inscris oficial la WinterTri Challenge 2017

PROBA       _____________________ NUMAR DE PARTICIPARE

___________________

DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE

Subsemnatul _________________________________ CNP _________________________________ 
Parinte/ tutore/ antrenor al minorului (daca este cazul) ________________________ 

Prin inscrierea si participarea la evenimentul sportiv WinterTri Challenge, declar pe propria raspundere ca: 
1. sunt apt/a fizic si psihic si am o pregatire fizica corespunzatoare pentru participarea la acest eveniment sportiv, concurand pe 
propria raspundere. Sunt constient/a de riscurile alergarii si mersului pe bicicleta prin padure, pe drumuri forestiere, poteci si 
portiuni de drum cu trafic rutier si de riscurile inotului in bazin, mi le asum in totalitate si exonerez total de orice raspundere 
organizatorul ACS SMARTATLETIC TEAM in cazul in care voi suferi orice fel de prejudiciu, accident sau deces;
2. nu ma aflu sub influenta bauturilor alcoolice, a medicamentelor, a drogurilor sau a altor substante care pot determina alterarea 
starii de sanatate fizica si psihica, precum si cresterea riscului producerii de accident;
3. datele completate in aceasta declaratie si in formularul in baza caruia s-a operat inscrierea sunt corecte si complete;
4. de asemenea, declar ca am luat la cunostinta Regulamentul de desfasurare a competitiei “WinterTri Challenge” disponibil pe 
site-ul oficial al evenimentului, sunt de acord  cu acesta si ma oblig sa il respect in totalitate; in aceeasi masura ma angajez sa 
respect indicatiile staff-ului ce face parte din Comitetul Organizatoric ACS SMARTATLETIC TEAM;
5. am preluat kitul de concurs;
6. declar ca nu am nicio pretenţie fata de Organizatori si/sau Sponsori in ceea ce priveste folosirea imaginilor foto si video 
realizate in cadrul competitiei in care sunt surprins/a cu angajamentul ferm al Organizatorilor ca nu vor folosi aceste imagini in 
alte scopuri decat Promovarea Competitiei, implicit a activitatilor acestora.

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru nici un fel de accident sau prejudiciu aparut in timpul acestui eveniment care 
decurge din vina participantului. Concurentii peste 18 ani vor participa pe propria raspundere, iar cei minori vor participa numai 
cu semnatura parintelui (tutorelui legal) sau a antrenorului in cazul un care minorul este legitimar la un club sportiv de profil si are 
viza medicala la zi.

SEMNATURA DE PE ACEST FORMULAR CONFIRMA RIDICAREA KIT-ULUI DE PARTICIPARE

CONCURENT

DATA:______________________________

Va rugam sa veniti cu aceasta scrisoare printata si semnata la ridicarea kitului

ORGANIZATOR:    
ACS SMARTATLETIC TEAM

CATEGORIA_____________________

SCRISOARE DE CONFIRMARE

ASOCIATIA CLUB SPO
RTIVBUCURESTI     2


