
DECLARAŢIE

Subsemnatul ___________________________________________________________________, 
domiciliat  în localitatea ___________________, str. ____________________________________, nr. 
_____, bl. ______, ap. ____, judeţul _____________, identificat  cu C.I./B.I. seria _______, nr. 
_________________________, C.N.P. ____________________________________________, telefon 
de contact  ______________________________________, in calitate de părinte/tutore al minorului 
______________________________________________________________________;

declar prin aceasta că sunt  de acord cu participarea copilului meu/minorului aflat  sub tutela mea la 
concursul Surmont  Gravity Enduro Jam organizat  in 16-18 Septembrie 2011 pe trasee amenajate si 
marcate in Complexul Cheile Gradistei - Fundata, Moeciu, Brasov.
Menţionez că sunt informat în legătură cu riscurile ce sunt  legate de practicarea ciclismului în 
condiţiile deosebite pe care le presupune un asemenea eveniment: portiuni de trasee sunt neamenajate 
şi neprotejate, se folosesc drumuri publice, poteci marcate şi nemarcate, pante cu înclinare mare şi 
zone accidentate etc. Sunt de acord cu aceste condiţii deosebite şi în cazul implicării copilului meu/
minorului aflat  sub tutela mea într-un accident  survenit  în timpul concursului, îmi voi asuma întreaga 
răspundere  pentru incidentul respectiv şi nu voi pretinde organizatorului nici un fel de daune 
pentru acesta.
Sunt perfect  conştient că participarea la o competiţie de acest nivel presupune abilităţi tehnice 
superioare în ceea ce priveşte controlul bicicletei. Mă oblig prin aceasta să-i asigur copilului meu/
minorului aflat sub tutela mea toate echipamentele de protecţie necesare pentru un asemenea 
eveniment  (cască de protectie şi echipament de protectie, cat si bicicleta in stare perfecta de 
functionare) şi le garantez organizatorilor că acesta le va purta pe timpul tuturor parcurgerilor ale 
traseului de concurs, si în timpul antrenamentelor dacă va fi cazul. De asemenea, asigur ca minorul 
aflat sub tutela mea/copilul meu va fi receptiv la eventualele sfaturi ale organizatorilor, pe întreaga 
durata a evenimentului, şi că se va supune deciziilor lor, atunci când acestea sunt de interes general. 
Totodata, precizez că nu îi voi  trage pe  organizatorii concursului la răspundere, în  cazul  în  care 
copilul  meu/minorul pe care îl reprezint va fi descalificat din compeţitie pentru nerespectarea 
regulamentului concursului.
Pe propria mea răspundere, mai declar următoarele:
- datele de mai sus sunt exacte;
- copilul meu/minorul pe care îl reprezint  este apt din punct de vedere medical pentru probele acestui 
concurs;
- copilul meu/minorul pe care îl reprezint  are pregatirea fizică, psihică şi tehnică corespunzătoare 
participării la acest concurs;
- copilul meu/minorul pe care îl reprezint este asigurat medical, în eventualitatea unui accident;
- cunosc implicaţiile juridice ale participării la acest  concurs şi îmi asum întreaga răspundere, în cazul 
în care copilul meu/minorul pe care îl reprezint este implicat într-un accident;
- am luat cunostiinta de faptul ca unele portiuni de traseu trec sau traverseaza drumuri publice si declar 
ca copilul meu/minorul este informat  si constient  de respectarea legislatiilor in vigoare cu privire la 
circulatia pe drumuri publice;
- copilul meu/minorul pe care îl reprezint  este dotat cu o bicicletă ce se află într-o bună stare de 
funcţionare şi posedă echipamentul de protecţie necesar unui asemenea concurs: cască de protectie, 
echipament de protectie, etc.

Data:................................      Semnătura:


