
         
 
 

Declarație pe proprie răspundere pentru minori 
 
 
Subsemnatul/Subsemnata ______________________, domiciliat(ă) în orașul ___________, 
județ________________, identificat(ă) cu CNP__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __, în 
calitate de _______________ al minorului ____________________, înscris la cursa KIDS RUN, 
declar pe propria răspundere : 
- că am luat la cunostință prevederile regulamentului de participare la evenimentul “Medieval 
Run” desfășurat pe data de 27 August 2022 și mă oblig să le respect atât eu, cât și minorul în 
cauză; 
- că minorul este apt din punct de vedere medical pentru efort fizic, inclusiv în condiții meteo 
nefavorabile 
- că nu se va afla sub influența băuturilor alcoolice și/sau a stupefiantelor; 
- că am completat corect și complet formularul de înscriere și am achitat taxa de participare 
pentru proba la care minorul urmează să participe; 
- că am luat la cunoștință recomandările organizatorilor cu privire la îmbrăcămintea și 
încălțămintea necesară minorului pe parcursul competiției și că voi urma aceste recomandări; 
- că respect întocmai indicațiile voluntarilor și arbitrilor de pe traseu, arbitrii fiind persoanele 
abilitate să întrerupă competiția în cazul în care este încălcat regulamentul competiției; 
- că sunt de acord cu faptul că arbitrul de pe traseu poate descalifica automat participantul la 
concurs în cazul în care acesta încalcă regulamentul competiției (ex. abatere de la traseu și 
omisiunea revenirii la acesta prin locul cel mai apropiat prin care a ieșit accidental sau voit, 
comportament nepoliticos la adresa organizatorilor și/sau a participanților la competiție, etc); 
- că nu voi arunca în perimetrul de desfășurare a competiției nici un tip de deșeu, atât eu cât 
și minorul,  fiind clar că în cazul nerespectării acestei condiții, este posibilă descalificarea din 
competiție, iar suma achitată drept taxă de participare va fi nerambursată; 
- că mă voi manifesta într-un mod decent și cu sportivitate pe toată perioada de desfășurare 
a competiției fără a-i stânjeni pe ceilalți participanți și/sau organizatori; 
- că nu voi apela la nici o altă formă/mijloc de deplasare în perimetrul de desfășurare a 
competiției(auto,velo,moto,ATV,etc); 
- că minorul deține asigurare medicală pentru incidente soldate în timpul unor competiții 
sportive sau îmi asum cheltuielile cauzate de o posibilă accidentare a minorului pentru care 
organizatorii nu sunt răspunzători ; 
- că nu am nici o pretenție față de organizatori în a folosi imaginile foto și video ale minorului 
realizate în timpul competiției în care este surprins, cu angajamentul ferm al organizatorilor 
că nu vor folosi aceste imagini în alte scopuri cu excepția promovării competiei, sponsorilor, 
mass-media, la elaborarea afișelor, diplomelor și pentru alte materiale informative dedicate 
activităților sportive. 
  
  
 
Data                                                                                                                            Semnătură 


