
 
 
 
 

 
Felicitări ____________________________________________________________ 
 
în acest moment ești înscris oficial la Foltești Story ~ 2018 
 
CURSA __________________________ NUMĂR DE PARTICIPARE _______  

Vă rugăm să veniţi cu această scrisoare printată și semnată la ridicarea kitului 
 

 Subsemnatul......................................................................................................................................, 

născut la……………………………, domiciliat(ă) în localitatea………………….,identificat cu 

C.I../B.I.seria…………..,nr…………………………avândCNP.....................................................,telefon 

de contact......................................, în calitate de participant la competiţie, declar pe propria răspundere 

că am luat la cunoștință și consimt participarea mea la concursul de ciclism montan, din data de 

01.09.2018, organizat de Asociația MAUSI. 
 
 Înțeleg pe deplin și îmi asum riscurile practicării sportului mountain-bike, printre care se numără și 
accidentările severe, cu posibile efecte grave asupra sănătății, echipamentului sau a vieții mele. Înțeleg că, prin 
participare, printre riscurile la care mă expun, se enumeră și următoarele:  
- pierdere, furt, distrugere, uzare echipament de concurs și/sau obiecte personale; 
- accidente ce pot apărea înainte, în timpul sau după competiție: leziuni, fracturi, infarct, epuizare, șoc anafilactic; 
- cazuri extreme de vreme: ploaie, caniculă, furtună, grindină, vânt, fulgere, căderi de copaci; 
- zone periculoase de pe traseu: urcare dificilă, coborâre periculoasă, zone cu noroi, schimbări bruște de direcție; intersecții; 
- intersectarea cu diferiți participanți pe traseu: alți bicicliști, animale, ambulanțe, mașini de pompieri și mașini de poliție 

aflate în misiune; 
- accidente provocate de alți concurenți. 
 
 Îmi asum răspunderea că sunt clinic sănătos/sănătoasă și nu sufăr de nicio afecțiune care să-mi poată 
periclita starea de pe tot parcursul participării la Competiție. Confirm faptul că, înainte de participarea la 
,,Maraton MTB Folteşti Story” am luat la cunoștință necesitatea efectuării unui control medical care să ateste că 
sunt apt/aptă de efort fizic, riscul neefectuării acestuia revenindu-mi în totalitate. Consimt, prin înscrierea în 
competiție, că în cazul unui eveniment nedorit din cadrul concursului sau din afara lui, inclusiv accidentări și 
deteriorări ale echipamentului de concurs, să nu formulez nicio pretenție sau plângere împotriva organizatorului 
evenimentului sau a partenerilor acestuia. Confirm citirea, înțelegerea, exprimarea acordului și respectarea 
Regulamentului ,,Maraton MTB Folteşti Story”, precum și toate indicațiile organizatorului. 
 Mă oblig să respect prevederile legale emise de art.160 și art.161 alin.1 (pct. d-pct.s) din  HG 1391/2006, 
secţiunea 2- “starea tehnică a vehiculelor și controlul acestora”, partea a-2-a “Condiţiile tehnice minime pe care 
trebuie să le îndeplinească bicicletele”, precum și prevederile impuse de art.70 alin 2 din OUG 195/2002 
actualizată prin Ordonanţa 14/2017 privind circulaţia bicicletelor pe drumuri publice. 
 
 Am luat la cunoștinţă de faptul că circulaţia va fi deschisă, restricţionată și dirijată de către echipajele de 
politie, și că există posibilitatea ca unele masini să circule pe anumite segmente de drum ale traseului de bicicletă. 
Pentru a evita accidentele, voi circula doar pe banda unu a drumului, în sensul de mers și voi respecta toate 
regulile de circulaţie care se impun.  
 În conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 aplicabil din 25 mai 2018 privind protecţia 
persoanlor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, sunt/nu sunt  de acord ca 
organizatorii, partenerii sau sponsorii organizatorilor să folosească numele meu, fotografiile și imaginile video în 
scopuri promoţionale. 
 
Data: 
 
Participant 
Prenume, Nume familie (cu majuscule) : ___________________________________ 
 
Semnătură: _______________________________________ 

http://www.euroavocatura.ro/dictionar/336262/Ordonanta

