
JUDETUL HUNEDOARAPetrila
Str. Scânteii, nr.3
Tel: 0723728624
Mail: san_montan@yahoo.com
Site web: http://www.sanmontan.ro/
Facebook: http://facebook.com/Asociatia.SanMontan

Declaraţie pe propria răspundere

Subsemnatul ___________________________________________________________________, 
domiciliat în localitatea , str. ,domiciliat în localitatea ___________________, str. ____________________________________,
Nr. _____, bl. ______, ap. ____, judeţul _____________, identificat cu C.I./B.I. seria _______, nr. 
________________, C.N.P. _______________________________, cu vârsta de _______ ani, 
telefon de contact _______________; declar prin aceasta că doresc să particip la concursul
Organizat de Asociaţia San Montan, pe trasee montane amenajate şi marcate.
Având în vedere prevederile legale privind falsul în declaraţii:
DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE
•Că am luat la cunoştinţă prevederile regulamentului de participare la evenimentele “San Montan”•Că am luat la cunoştinţă prevederile regulamentului de participare la evenimentele San Montan  
şi mă oblig să le respect; 
•Că nu mă aflu sub influenţa băuturilor alcoolice şi/sau a stupefiantelor;
•Confirm că sunt apt/ă din punct de vedere medical şi într-o formă corespunzătoare pentru a 
participa la un asemenea eveniment solicitant fizic, astfel încât exonerez organizatorii, precum şi 
oricine are legătură cu aceştia (sponsori, parteneri, angajaţi, autorităţi, oficiali, voluntari etc) de orice 
răspundere în legătură cu orice pretenţii aş putea avea, de orice natură, pentru eventuale 

id t i b lă d i lt bl di l t ă laccidentari, boală, deces sau orice alte probleme medicale care ar putea apărea pe parcursul 
desfăşurării competiţiei la care particip, precum şi pentru eventuale defecţiuni, furturi/pierderi ale 
bunurilor proprii care ar putea fi comise la acest eveniment;
•Declar că sunt apt fizic pentru participarea la eveniment şi nu am fost sfătuit să nu particip la acest 
eveniment de către un medic;
•Că nu voi arunca în perimetrul de desfăşurare a competiţiei nici un tip de deşeu fiindu-mi adus la 
cunoştinţă că în cazul nerespectării acestei condiţii sunt pasibil de descalificare din competiţie fără 
drept de apel (şi fără returnarea contravalorii taxei de participare);
•Că nu am nicio pretenţie faţă de organizatori în a folosi imaginile foto şi video realizate în timpul 
Competiţiei în care sunt surprins cu angajamentul ferm al Organizatorilor că nu vor folosi aceste 
imagini în alte scopuri decât promovarea competiţiei, implicit a activităţilor Organizatorilor, la 
elaborarea afişelor, diplomelor şi pentru alte materiale informative dedicate activităţilor de alergare, 
sau bicicletă;
•Prin aceasta sunt de accord cu ceea ce a fost prezentat mai sus şi am luat la cunoştinţă de ţ
conţinutul regulilor de siguranţă. Am citit fiecare punct al actului, l-am înţeles, mi l-am însuşit şi 
semnez de bună voie şi fără nici o constrângere din partea nimănui.

Data ________________________ Semnătura__________________________
*Pentru minori, părintele său tutorele legal va semna după acest paragraf:
Prin acesta certific că eu , CNP ,Prin acesta certific că eu ______________________________, CNP_____________________, 
posesor al CI seria_______, nr. ________,
În calitate de părinte/tutore cu responsabilităţi legale pentru acest participant, îmi dau 
consimţământul şi sunt de accord cu participarea minorului la eveniment, răspunderea pentru 
eventualele incidente în care este implicat minorul revenindu-mi în exclusivitate.


