
Declarație de participare pe proprie răspundere – adult responsabil pentru participant minor 

Prezenta declaraţie atestă faptul că am înscris minora / minorul ca participant pe bicicletă la Parada Micilor 

Bicicliști  organizată in 8 Iunie 2019 si declar pe propia răspundere, confirm si sunt de acord următoarele: 

1. Înteleg pe deplin riscul si resposabilitătile pe care le implică participarea minorei / minorului la Parada 

Micilor Bicicliști, risc si responsabilităti pe care mi le asum în întregime. 

2. Confirm că minorul / minora este apt/ă din punct de vedere medical si într-o formă corespunzătoare 

pentru a 

participa la un asemenea eveniment solicitant fizic,astfel încât exonerez organizatorii, precum si oricine are 

legătură cu acestia (sponsori, parteneri, angajati, autorităti, oficiali,voluntari, etc.) de orice răspundere în 

legatură cu orice pretentii as putea avea, de orice natură, eu sau succesorii mei, pentru eventuale 

accidentări, boală, deces sau orice alte probleme medicale care ar putea apărea pe parcursul desfăsurării 

paradei la care participa. 

3. Declar că minorul / minora este apt/ă fizic,pentru participarea la eveniment si nu a fost sfătuit/ă să nu 

participe de către un medic. 

4. De asemenea, exonerez organizatorii, precum si oricine are legătură cu acestia (sponsori, parteneri, 

angajati, autorităti, oficiali, voluntari, etc) de orice răspundere în legatură cu orice pretentii as putea avea, 

de orice natură, eu sau succesorii mei, pentru eventuale furturi/ pierderi ale bunurilor proprii care ar putea 

fi comise la acest eveniment. 

5. Declar în mod expres că sunt de acord ca minorul / minora să primească tratament medical care poate fi 

considerat oportun în caz de vătămare, accident sau boală în timpul evenimentului. 

6. Prin prezenta îmi asum toate riscurile de participare ale nimorului / minorei. 

7. De asemena, prin prezenta, îmi exprim acordul în legătură cu utilizarea de către organizator, precum si 

de către partenerii ori sponsorii organizatorilor, a fotografiilor, imaginilor video realizate în timpul 

evenimentului 

8. Înteleg pe deplin ce reprezintă participarea la o astfel de parada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Declarație de participare pe proprie răspundere- adult 

Prezenta declaraţie atestă faptul că m-am înscris ca participant pe bicicletă la Parada Micilor Bicicliști  

organizată in 8 Iunie 2019 si declar pe propia răspundere, confirm si sunt de acord următoarele: 

1. Înteleg pe deplin riscul si resposabilitătile pe care le implică participarea mea la Parada Micilor Bicicliști, 

risc si responsabilităti pe care mi le asum în întregime. 

2. Confirm că sunt apt/ă din punct de vedere medical si într-o formă corespunzătoare pentru a participa la 

un asemenea eveniment solicitant fizic, astfel încât exonerez organizatorii, precum si oricine are legătură 

cu acestia (sponsori, parteneri, angajati, autorităti, oficiali,voluntari, etc.) de orice răspundere în legatură 

cu orice pretentii as putea avea, de orice natură, eu sau succesorii mei, pentru eventuale accidentări, boală, 

deces sau orice alte probleme medicale care ar putea apărea pe parcursul desfăsurării paradei la care 

participa. 

3. Declar că sunt apt/ă fizic, pentru participarea la eveniment si nu am fost sfătuit/ă să nu particip de către 

un medic. 

4. De asemenea, exonerez organizatorii, precum si oricine are legătură cu acestia (sponsori, parteneri, 

angajati, autorităti, oficiali, voluntari, etc) de orice răspundere în legatură cu orice pretentii as putea avea, 

de orice natură, eu sau succesorii mei, pentru eventuale furturi/ pierderi ale bunurilor proprii care ar putea 

fi comise la acest eveniment. 

5. Declar în mod expres că sunt de acord să primeasc tratament medical care poate fi considerat oportun în 

caz de vătămare, accident sau boală în timpul evenimentului. 

6. Prin prezenta îmi asum toate riscurile de participare. 

7. De asemena, prin prezenta, îmi exprim acordul în legătură cu utilizarea de către organizator, precum si 

de către partenerii ori sponsorii organizatorilor, a fotografiilor, imaginilor video realizate în timpul 

evenimentului 

8. Înteleg pe deplin ce reprezintă participarea la o astfel de parada 

 


