
DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 
Subsemnatul/Subsemnata .......................................................................................... domiciliat(ă) în 
localitatea ............................................................................... str. ........................................................., 
nr.........., bl. ............, sc. ........., ap. ..........., județul ....................................................., în nume propriu 

sau (se completează doar în cazul minorilor) 

în calitate de părinte/tutore/reprezentant legal al minorului .................................................................. 
domiciliat în localitatea ............................................................................... str. ..................................... 
.............................................................................., nr.........., bl. ............, sc. ........., ap. ..........., județul 
..................................................... 

participant la evenimentul „Beiuș Running Day”  – la proba1 de  2 km  / 10 km  / 21 km  / cursa 
copiilor  , cunoscând prevederile art.326 si art.352 din codul penal privind falsul în declarații, declar 
pe propria răspundere următoarele: 

1. Sunt apt(ă) din punct de vedere medical pentru efort fizic, indiferent de condițiile meteo, 
pentru alergare în cadrul probei la care sunt înscris. 

2. Dețin asigurare medicala sau în lipsa acestei, declar că îmi asum toate cheltuielile cauzate de 
o posibila accidentare pentru care organizatorii evenimentului nu se fac culpabili. 

3. Înțeleg ce reprezintă participarea la o astfel de competiție, al cărei traseu implică drumuri 
deschise circulației publice, drumuri forestiere, poteci turistice marcate, poteci nemarcate 
(care vor fi semnalizate de organizatori), trafic rutier, câini, animale sălbatice, turme de 
animale și alte pericole, sunt conștient de toate riscurile implicate si ii exonerez de răspundere 
pe organizatori pentru orice accidentare survenita sau prejudiciu pe timpul practicării cursei. 

4. nu voi fi sub influenta băuturilor alcoolice și/sau a drogurilor, a substanțelor halucinogene, a 
stupefiantelor sau a oricăror medicamente de orice natura ce pot împiedica activitatea fizică 
sau psihică și că mă voi comporta într-un mod decent si cu sportivitate pe toata perioada de 
desfășurare a evenimentului fără a-i stânjeni pe ceilalți participanți, spectatori, voluntari și/sau 
pe organizatori 

5. am citit și mi-am asumat regulamentul de participare la acest eveniment așa cum este el postat 
pe pagina de internet a evenimentului (https://beiusrunningday.ro/). 

6. sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale2 strict în vederea organizării concursului 
la care particip și nu am pretenții față de organizatori în a folosi imaginile fotografice sau video 
în care sunt surprins realizate in timpul evenimentului.  

7. la momentul participării la cursa la care sunt înscris nu sunt infectat cu virusul SarsCov-2 
(Covid19), iar în cazul în care pe parcursul derulării concursului voi fi depistat pozitiv îmi asum 
întreaga răspundere precum și consecințele acestui fapt. 

 

Beiuș,  la data de ......./......../........... 

Semnătura ......................................................... 

 
1 Bifați proba la care participați. 
2 Legat de datele dumneavoastră personale, aveți următoarele drepturi de: informare, acces, rectificare și 
intervenție asupra datelor, de a nu fi supus(ă) unei decizii individuale, de a obține restricționarea prelucrării și 
portabilitatea datelor, de a vă opune prelucrării și a solicita ștergerea datelor personale care vă privesc, dar și 
dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe mijloace automatizate.  

https://beiusrunningday.ro/

