FORMULAR DE INSCRIERE
Nr. de concurs :...............
Nume si Prenume......................................................................................... .
CNP: .......................................................SERIA SI NR CI............................... .
Localitatea : ..........................................................Vârsta(ani) : ....................

Declarație pe proprie raspundere
Subsemnatul
(a)
..........…………………………………………………..…............
domiciliat
în
Judetul
..........................................., orasul .........................Str. …...……….…….…………Nr. ……., Bl......... , Sc. ………, Ap. ……...,
posesor al BI/CI seria ……... nr. ……..…….……… declar pe propria răspundere că toate datele consemnate in Formularul
de inscriere la Concursul Turul Ciclist al Bisericilor Fortificate din Transilvania Bike & Like din 27-28 MAI 2017 pentru
fiul/fiica meu/(mea) sunt corecte.
Declar pe propria răspundere că fiul/fiica mea 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 si am inteles Regulamentul de concurs care este postat si pe site la http://bike-andlike.nostressevents.ro si am luat la cunostinţă de toate condiţiile de desfăşurare ale concursului.
Declar ca il/o voi insoti pe fiul/fiica meu/mea pe tot parcursul concursului, si îmi asum orice risc ar
presupune participarea lui/ei la acest eveniment, precum si întreaga responsabilitate a faptelor sale pe toată
durata de derulare a evenimentului.
Ma oblig sa ma asigur ca va respecta intocmai Regulamentul de concurs pentru a nu pune in pericol
integritatea sau viata sa sau a celorlati participanti la concurs si îmi asum orice risc ar implica nerespectarea vreuneia
dintre regulile de participare la concurs. Incalcarea Regulamentului sub orice forma poate da dreptul organizatorilor
concursului de a il penaliza si/sau elimina din concurs, precum si din spatiul de desfasurare a concursului.
Sunt constient (ă) de riscurile mersului pe bicicleta in zonele de sosea si de off road, mi le asum in totalitate
si exonerez total de orice raspundere organizatorul Asociatia Club Sportiv NoStress in cazul in care fiul/fiica
meu/(mea) va suferi orice fel de prejudiciu, accident sau deces.
Am luat la cunostinta de faptul ca circulatia va fi deschisa, dirijata si controlata de catre echipajele de politie,
si ca exista posibilitatea ca unele masini sa circule pe anumite segmente de drum ale traseului de bicicleta. Pentru a
evita accidentele, ma voi asigura ca fiul/fiica meu(mea) va circula doar pe banda unu a drumului, in sensul de
mers si va respecta toate regulile de circulaţie care se impun.
Sunt de acord ca organizatorii, partenerii sau sponsorii organizatorilor să folosească numele fiului/ fiicei
meu(mele), fotografiile si imaginile video in scopuri promoţionale.
Sunt de acord ca fiul/ fiica meu (mea) sa primeasca mesaje informative si promoţionale de la organizatori si
de la partenerii principali Bike&Like.

Data..................

Semnatura:...................................................
(parinte)
Semnatura:.....................................................
(minor peste 14 ani)

