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..................................................................................................., domiciliat(ă) în
localitatea………………….,identificat
cu
C.I../B.I.seria…………..,nr…………………………având
CNP.....................................................,telefon de contact......................................, în calitate de
reprezentant
legal/tutore
al
copilului
cu
numele……………………………………………………………………………………,
născut
la
data
de…………………………….., vârsta de………….,participant la competiţie, declar pe propria
răspundere că am luat la cunoștință și consimt participarea acestuia la concursul de ciclism
montan, din data de 01.09.2018, organizat de Asociația MAUSI.
Declar pe propria răspundere că fiul/fiica mea (minorul) are condiţia fizică corespunzătoare
pentru a participa la acest concurs şi confirm ca este apt(ă) din punct de vedere medical pentru a susţine
proba/probele la care s-a înscris.
Am citit și am înţeles Regulamentul de concurs care este postat și pe site la
http://foltestistory.mausbike.ro/ și am luat la cunoștinţă de toate condiţiile de desfăşurare ale
concursului.
Declar că voi însoţi minorul până la linia de start și îmi asum orice risc ar presupune participarea
lui/ei la acest eveniment, precum și întreaga responsabilitate a faptelor sale pe toată durata de derulare a
evenimentului.
Mă oblig să mă asigur că minorul va respecta întocmai Regulamentul de concurs pentru a nu
pune în pericol integritatea sau viaţa sa sau a celorlaţi participanţi la concurs și îmi asum orice risc ar
implica nerespectarea vreuneia dintre regulile de participare la concurs. Încălcarea Regulamentului sub
orice formă poate da dreptul organizatorilor concursului de a îl penaliza și/sau elimina din concurs,
precum și din spaţiul de desfășurare a concursului. Sunt conștient (ă) de riscurile mersului pe bicicleta în
zonele de șosea și de off road, mi le asum în totalitate și exonerez total de orice răspundere organizatorul
Asociaţia Mausi în cazul în care fiul/fiica meu/(mea) va suferi orice fel de prejudiciu, accident sau
deces.
Am luat la cunoștinţă de faptul că circulaţia va fi deschisă, dirijată și controlată de către
echipajele de poliţie, și că există posibilitatea ca unele mașini să circule pe anumite segmente de drum
ale traseului de bicicletă. Pentru a evita accidentele, mă voi asigura că fiul/fiica meu (mea) va circula
doar pe banda unu a drumului, în sensul de mers și va respecta toate regulile de circulaţie care se impun.
Mă oblig să mă asigur că minorul va respecta prevederile legale emise de art.160 și art.161 alin.1
(pct. d-pct.s) din HG 1391/2006, 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.
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 fiicei/fiului meu,
fotografiile și imaginile video în scopuri promoţionale.
Data:
Participant
Prenume, Nume familie (cu majuscule) : ___________________________________
Semnătură: _______________________________________

