
SIBIU GUŞTERIŢA MTB 
22 OCTOMBRIE 2017

Numar de concurs atribuit 

Categoria in concurs  

□ Juniori 14-19 ani  / □ Seniori 20-29 ani

□ Seniori 30-39 ani  / □ Veterani peste 40 ani

□ Feminin Open   / □ Family sub 14 ani 

Declaraţie pe propria răspundere 
- privind participarea la competiţia de ciclism Sibiu Guşteriţa MTB -

Subsemnatul(-a) cu domiciliul  in ( 
localitatea/judeţul)  adresa 
posesor(-e) a C.I./B.I serie nr. CNP 

telefon contact  , in calitate de participant(-ă) la competiţia de 

ciclism SIBIU GUŞTERIŢA MTB 

DECLAR PE POPRIA RĂSPUNDERE 

că : 

- datele furnizate mai sus sunt corecte si exacte
- sunt clinic sanatos(sanatoasa) si nu sufar de nici o afectiune care sa imi puna in pericol sanatatea in timpul 
participarii la competitia la care m-am inscris
- m-am informat , am luat la cunostinta si am inteles in totalitate si voi respecta Regulamentul si Conditiile de 
participare la concursul SIBIU GUSTERITA MTB desfasurat in data de 22.10.2017
- am echipamentul adecvat si voi folosi pe timpul participarii la concurs acest echipament ( casca de protectie, 
echipament de protectie , bicicleta si accesorii in perfecta stare de functionare )
- cunosc si mi-am insusit detaliile tehnice ale traseului de desfasurare a concursului precum si riscurile care pot 
aparea pe perioada participarii pe acest traseu.
- am inteles si mi-am asumat in totalitate riscurile la care ma expun prin participarea la aceasta competitie 
precum si implicatiile si consecintele  juridice ale acordului de participare prin semnarea prezentei declaratii,
- am inteles ca toate datele cu caracter personal furnizate prin semnarea acestei declaratii vor fi utilizate de catre 
organizator exclusiv in scopul acestui concurs, publicarea acestora va viza doar aspectele informationale si 
statistice ale acestuia.
- nu voi atrage raspundere organizatorului pentru eventualele incidente care pot aparea ca urmare a participarii 
la acest concurs si care ar afecta sanatatea, integritatea corporala a subsemnatului(-ei) ori care ar conduce la 
deteriorarea, pierderea ori furtul echipamentului de participare, a bunurilor personale inclusiv a bicicletei si 
accesoriilor acesteia.

- ma consider capabil(-ă) atat de participarea la acest concurs cat si de asumarea rezultatelor stabilite de catre  
organizator ca urmare a aplicarii Regulamentului si Conditiilor de participare. 

Drept pentru care semnez prezenta declaratie, 

astazi 
 Semnatura 




