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TRAIL ÎN DUMBRAVĂ  

Lacul Ciurbești (Dumbrava), Miroslava, Jud. Iași, EDIȚIA II - 26 OCTOMBRIE 2019 
 

 Subsemnatul(a) ___________________________________________, având numărul de concurs ______, 

născut(ă) la data de  ________________, domiciliat(ă) în ______________________________________________, 

identificat(ă) cu __ seria ____ nr. ______________, nr. telefon _____________________________, adresa e-mail 

_____________________________, având în vedere prevederile legislației române în vigoare, referitoare la falsul 

în declaraţii, cunoscând şi Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia datelor cu caracter personal - GDPR:  

DECLAR PE PROPRIE RĂSPUNDERE URMATOARELE 

 

 am luat la cunoştinţă de Regulamentul Competiţiei (numit în continuare, Regulament) “Trail în Dumbravă” şi mă 

angajez să îl respect;  

 sunt apt(ă) din punct de vedere fizic (medical) pentru efort fizic prelungit şi în condiţii meteo specifice unei zile de 

toamnă;  

 pe parcursul derulării competiţiei, NU mă voi afla sub influenţa băuturilor alcoolice şi/sau a altor substanțe interzise;   

 am completat corect şi formularul de înscriere la competiţie;  

 am luat la cunoştinţă recomandările organizatorilor cu privire la echipamentul de competiție și îl voi folosi pe cel 

adecvat;  

 voi respecta întru totul indicaţiile arbitrilor de traseu, arbitrii fiind abilitați să întrerupă competiţia/să descalifice 

concurentul în cazul în care este încălcat Regulamentul;  

 nu voi arunca în perimetrul de desfăşurare a Competiţiei nici un tip de deşeu, fiindu-mi adus la cunostinţă că în cazul 

nerespectării acestei condiţii sunt pasibil cu descalificarea din Competiţie fără drept de apel (şi fără restituirea taxei 

de participare);  

 mă voi comporta decent, cu sportivitate pe toată perioada de desfăşurare a Competiţiei, fără a-i stânjeni pe ceilalţi 

participanţi şi/sau pe Organizatori;  

 nu voi apela la nici o altă formă/mijloc de deplasare în cadrul și/sau în timpul Competiţiei;  

 deţin asigurare medicală pentru incidente survenite în timpul unor competiţii sportive sau îmi asum cheltuielile 

cauzate de o posibilă accidentare pentru care Organizatorii nu sunt răspunzători;  

 nu am nici o pretenţie de la Organizatori, aceștia putând folosi imaginile foto şi video realizate în timpul Competiţiei 

în care apar eu, cunoscând și angajamentul ferm al Organizatorilor că nu vor folosi aceste imagini în alte scopuri 

decât prezentarea şi promovarea Evenimentului.  

 Sunt de acord ca organizatorii să colecteze, prelucreze, păstreze datele cu caracter personal în mod legal, echitabil şi 

transparent, în raport cu scopurile evenimentului, în vederea garantării drepturilor şi libertăţilor persoanei, 

cunoscand Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia datelor cu caracter personal - GDPR. 

Astăzi ______________             Nume şi Prenume __________________________ 

 

Semnătura ___________________________ 


