
 

DECLARATIE 

PE PROPRIA RASPUNDERE (ADULT) 
Conform regulamentului Maratonului Codrului 

 

                                           Subsemnatul________________ _____________________, C.N.P.  ______________________________, 

confirm inscrierea   mea in cadrul competitiei Maratonul Codrului din data de 18.09.2021, conform regulamentului de 

participare - Maratonului Codrului si prezentei declaratii. 

Declar prin prezenta ca inteleg pe deplin riscurile practicarii sportului mountain-bike, printre care se numara si 

accidentarile severe, cu posibile efecte grave asupra sanatatii sau a vietii mele. 

De asemenea, declar prin prezenta ca inteleg riscurile la care ma supun, din urmatoarele perspective: 
• Echipament de concurs (bicicleta, ceas, bidon, tricou, telefon, etc): pierdere, furt, distrugere, uzare, etc.; 

• Sanatate (accidente ce pot aparea inainte, in timpul, sau in urma evenimentului): leziuni, fracturi, infarct, epuizare, soc 

anafilactic, etc.; 

• Vreme (cazuri extreme de vreme): ploaie, canicula, furtuna, grindina, etc.; 
• Teren (zone periculoase de pe traseu): urcare dificila, coborare periculoasa, zone cu noroi, schimbari bruste de directie, 

etc.; 

• Intalnirea cu alti participanti in trafic: masini, carute, ATV-uri, motociclete, animale, ambulante, masini de pompieri si 

masini de politie aflate in misiune, etc. 

• altele: accidente provocate de alti concurenti, etc. 
Sunt de acord cu aceste conditii si, in cazul implicarii mele intr-un incident survenit in timpul evenimentului, imi 

voi asuma intreaga raspundere pentru incidentul respectiv si nu voi pretinde organizatorului niciun fel de daune. 

 Imi asum responsabilitatea in ceea ce priveste starea mea de sanatate, pe tot parcursul participarii la eveniment. 

Confirm faptul ca am luat la cunostinta despre necesitatea ca, inainte de a participa in eveniment, sa efectuez un 

control medical care sa ateste ca sunt apt de efort fizic, riscul neefectuarii acestuia revenindu-mi in totalitate. 

Sunt de acord ca in cazul in care nu ma voi prezenta la eveniment sau abandonez pe parcurs, sa anunt imediat 

organizatorii printr-un SMS transmis la numerele de urgenta inscrise pe numarul de concurs. 

De asemenea, asigur organizatorii ca voi fi receptiv la eventualele sfaturi ale organizatorilor pe intreaga durata a 

evenimentului si ca ma voi supune deciziilor lor. 

Totodata precizez ca nu ii voi trage pe organizatorii concursului la raspundere in cazul in voi fi descalificat din 

competitie pentru nerespectarea regulamentului concursului. 

 Pe propria mea raspundere, mai declar urmatoarele: 
➢ datele de mai sus sunt exacte; 

➢ sunt apt din punct de vedere medical pentru participarea la acest eveniment; 

➢ am pregatirea fizica, psihica si tehnica corespunzatoare participarii la acest eveniment; 

➢ cunosc implicatiile juridice ale participarii la acest eveniment si imi asum intreaga raspundere, in cazul in care voi fi 

implicat intr-un accident; 

➢ cunosc ca in afara evenimentului accesul pe traseul evenimentului este strict interzis, din motive de siguranta; 

Consimt, prin inscrierea in competitie, ca in cazul unui eveniment nedorit, inclusiv accidentari si deteriorari ale 

echipamentului de concurs, aparute in timpul participarii in competitie, sa nu formulez nicio pretentie sau plangere 

impotriva organizatorului evenimentului, sau a coordonatorului sistemului. 

Confirm citirea, intelegerea si imi exprim acordul fata de prevederile Regulamentului Maratonului Codrului. 

 

 

                                                Semnatura       Data 

 

 

 

 

 

 



 

Maratonul Codrului 2021 

Declarație pe proprie răspundere COVID-19   

    Data completării: ____________________      Temperatura: ________ 

 

NUME și PRENUME:   ______________________________________TEL:  ___________________________ 

   Sunt participant la competiție 

   Fac parte din STAFF-UL ECHIPEI: ________________________________________________________ 

   Însoțesc minorul _____________________________________________________________________ 

Nr

. 

crt

. 

Chestionar  DA NU 

1. Aţi intrat în contact în ultimele 14 zile cu persoane diagnosticate cu virusul SARS - 

CoV - 2 (COVID - 19)? 

 

 

 

 

2. Aţi interacţionat în ultimele 14 zile cu persoane care au prezentat simptome asociate 

infecţiei cu virusul SARS - CoV - 2 (COVID - 19)? 

 

 

 

 

3. Aţi interacţionat în ultimele 14 zile cu persoane care au stat în 

izolare/carantină impusă de autorităţi? 

 

 

 

 

4. V-a fost impusă în ultimele 14 zile izolarea sau carantina la domiciliu de către 

autorităţi? 

 

 

 

 

5. Aţi avut în ultimele 14 zile unul dintre simptomele de mai jos?  

- FEBRĂ (A) ; TUSE INTENSĂ (B); DIFICULTĂȚI DE RESPIRAȚIE (C )  

  

6. Ați  locuit / vizitat zone în care se aflau persoane suferinde din cauza infecției cu noul 

coronavirus (COVI D-19) în ultimele 14 zile? 

  

- Recunosc natura contagioasă a virusului SARS-CoV-2 („coronavirus”) și îmi asum de bună voie riscul ca mă 

expun și drept urmare că mă pot infecta cu noul coronavirus, ca participant la eveniment, și că expunerea mea sau 

infectarea poate duce la vătămăre personală, boală, handicap permanent și chiar deces. 

 

- Am înțeles că riscul de a mă expune la noul coronavirus sau la persoanele cu boala COVID-19, la eveniment, 

poate rezulta din acțiunile, omisiunile sau neglijența  mea cât și a celorlalți participanți.  

 

- Accept conștient și din proprie voință: să mă conformez și să respect toate îndrumările/regulile de atenuare a 

riscurilor legate de COVID-19 pe toată durata participării mele la eveniment, fie că sunt comunicate verbal sau în 

scris de către organizator. 

 

 

SEMNATURA_____________________________________________________ 

 

Informare: 

Datele și Informațiile solicitate și colectate sunt prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului 

nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal și libera circulație a acestor date, cu respectarea strictă a principiilor legate de drepturile 

fundamentale. 

 

 

 


