Număr concurs:
...............................

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
Subsemnatul(a): .................................................................................................................................................
domiciliat(ă) în localitatea: ....................................................................... judeţul: .................................
strada: ....................................................................... nr: ................. bloc: ............sc: ........ apt: ................
telefon mobil: ............................... e-mail: ........................................................................ legitimat(ă) cu
CI/BI/PASS seria şi nr: .................................................. doresc să înscriu, prin prezenta, la concursul
JUNIOR MARATON TIMIŞOARA 2022
pe copilul(a) .................................................................................., născut(ă) la data de .....................,
legitimat(ă) la .......................................................................................................................................
şi declar pe propria mea răspundere că sunt de acord cu următoarele condiţii de participare a
copilului la competiţia sus-menţionată:


să respecte regulamentul de concurs, marcajele de traseu şi indicaţiile organizatorilor şi ale
arbitrilor de traseu;
 să nu facă scurtături intenţionate ale traseului, iar în caz că va ieşi de pe traseul de concurs va
reveni imediat prin acelaşi loc pe unde a ieşit;
 să nu lovească intenţionat pe ceilalţi participanţi la concurs în scopul de a-i accidenta, de a-i
descalifica sau de a le induce descalificarea;
 să semnaleze imediat orice incident celui mai apropiat arbitru de traseu sau organizatorilor;
 este direct răspunzător de orice accidentări fizice de care se face responsabil, ca şi de
eventualele defecţiuni care ar putea apărea, la bicicleta sa ori a altui/altor participant(i), care i se
datorează.
Totodată:






am luat la cunoştinţă de faptul că participarea la competiţie se face pe propria răspundere şi că
organizatorii nu îşi asumă răspunderea în cazul producerii de accidente sau pentru eventualele
daune survenite la biciclete;
permit organizatorilor să folosească fotografiile şi filmările obţinute înainte, pe timpul
concursului şi la festivitatea de premiere, în scop publicitar, dacă aceasta nu duce la obţinerea de
foloase materiale.
îmi dau acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (Legea nr. 190 din 18 iulie
2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date) și
acord dreptul de a reproduce, prezenta pe durată nelimitată în orice format media tradițional sau
electronic, imaginea copilului, de către organizator și partenerii acestuia, fără a putea primi nicio
compensație materială sau de altă natură pentru aceste fotografii/filmări.
declar că nu voi emite pretenţii asupra materialelor filmate, fotografiate sau realizate cu orice
altă metodă, indiferent de conţinut, cu condiţia ca acestea să nu fie folosite în scopuri
comerciale.

DATA: .................................

SEMNĂTURA: ..............................

