
        FORMULAR DE INSCRIERE 
NUME   ________________________________________

PRENUME   _____________________________________

COD NUMERIC PERSONAL   ________________________

CARTE DE IDENTITATE:   SERIA  ____   NUMARUL  _____

VARSTA  ____  DATA NASTERII   __________  SEX  ____

ADRESA  _______________________________________

LOCALITATE  ___________  TELEFON  _______________

CATEGORIE DE CONCURS:

Stimate participant,

Prin completarea si semnarea acestui formular alegi sa participi, respectand regulamentul competitiei, la 
„SURMONT GRAVITY ENDURO JAM 2011”.

Declaratie de responsabilitate
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. si sunt de acord cu aceste condiţii deosebite şi că, în 
cazul implicării mele 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 port cască de protecţie in timpul parcurgerilor traseului de concurs si în timpul 
antrenamentelor. De asemenea, precizez că voi fi receptiv la eventualele sfaturi ale organizatorilor, pe întreaga durata a 
evenimentului, şi mă voi supune deciziilor lor, atunci când acestea sunt de interes general. Totodată, precizez că nu îi voi 
trage pe organizatorii concursului la raspundere, în cazul în care voi fi descalificat din competiţie pentru 
nerespectarea regulamentului concursului.

Pe propria mea răspundere, mai declar următoarele:
- datele de mai sus sunt exacte;
- sunt apt din punct de vedere medical pentru probele acestui concurs;
- am pregătirea fizică, psihică şi tehnică corespunzătoare participării la acest concurs;
- sunt asigurat medical, în eventualitatea unui accident;
- cunosc implicaţiile juridice ale participării la acest concurs şi îmi asum întreaga răspundere, în cazul unui accident;
- am luat cunostiinta de faptul ca unele portiuni de traseu trec sau traverseaza drumuri publice si declar ca sunt informat si 
constient de respectarea legislatiilor in vigoare cu privire la circulatia pe drumuri publice;
- sunt dotat cu o bicicletă ce se află într-o bună stare de funcţionare şi posed echipamentul de protecţie necesar unui asemenea 
concurs.

Sunt de acord cu cele de mai sus si declar ca datele de contact furnizate in continuare sunt reale !

Data: ___________ Semnatura ____________ Martor _____________


