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Formular de înregistrare 

Ultra Fair Play 2016 
Declaraţie pe propria raspundere 

 
 Subsemnatul(a)...................................................................................................................., 
nascut(a) la (zz.ll.aa) ............................................., domiciliat/a in (judet/localitate/str/nr/bl/ap) 
..........................................................................................................................................................., 
identificat cu BI/CI seria ........, nr. ........................................, telefon ............................................, 
e-mail.............................................................,avand in vedere prevederile legale privind falsul in declaratii 
DECLAR PE PROPRIA RASPUNDERE, confirm si sunt de acord cu următoarele: 
 - am luat la cunostinta prevederile regulamentului de participare la competitia Ultra Fair Play 
2016 si ma oblig sa le respect; 
 - sunt apt(a) din punct de vedere fizic (medical) pentru efort fizic prelungit si in conditii meteo 
specifice anotimpului, m-am antrenat suficient pentru participarea la eveniment si nu am fost sfătuit/ă 
să nu particip la acest eveniment de către un medic. 
 - NU ma aflu sub influenta bauturilor alcoolice si/sau a substantelor dopante; 

 - am achitat contribuția de participare pentru proba in care m-am inscris; 

 - am completat corect si complet Formularul de Inscriere; 

 - am luat la cunostinta recomandarile organizatorilor cu privire la imbracamintea si incaltamintea 
folosita pe parcursul competitiei si voi utiliza echipamentul adecvat; 
 - respect intocmai indicatiile arbitrilor de traseu, dumnealor fiind persoanele abilitate sa 
intrerupa competitia in cazul in care este incalcat Regulamentul; 
 - sunt de acord ca arbitrul de traseu poate descalifica automat participantul care incalca 
Regulamentul (ex. se abate de la traseu si nu reintra inapoi prin locul cel mai apropiat prin care a iesit 
accidental sau voit, pentru comportamentul nepoliticos la adresa Organizatorilor si/sau a participantilor 
la competitie etc); 
 - nu voi arunca in perimetrul de desfasurare a Competitiei nici un tip de deseu, fiindu-mi adus la 
cunostinta ca in cazul nerespectarii acestei conditii sunt pasibil cu descalificarea din Competitie fara 
drept de apel (si fara a mai primi contravaloarea taxei de participare); 
 - ma voi manifesta intr-un mod decent si cu sportivitate pe toata perioada de desfasurare a 
Competitiei fara a-i stanjeni pe ceilalti participant si/sau Organizatori; 
 - voi respecta recomandările personalului medical aflat pe traseu; 
 

 Declar în mod expres că sunt de acord să primesc tratament medical care poate fi considerat 
oportun în caz de vătămare, accident sau boală în timpul evenimentului. 

 Declar, prin prezenta, că în situatia în care ar surveni pe parcursul competitiei evenimente  
nedorite de catre nimeni si in cazul in care personalul, serviciile si transportul medical de prim ajutor nu 
sunt suficiente sau nu-mi acoperă nevoile imediate, mă angajez să suport toate cheltuielile ocazionate de 



eventualul transport si/sau tratament către/la o unitate medicala specializată si declar că renunt la orice 
pretentii as putea avea în legătură cu un astfel de transport si/sau tratament de urgentă, întârzieri ori 
deficiente în legătură cu acesta. 

 Prin prezenta îmi asum toate riscurile de participare la Ultra Fair Play 2016. 

 Declar că îmi dau seama că pe parcursul desfăşurării evenimentului ar putea apărea diferite 
incidente din cauza neglijenţei persoanelor sau entităților organizatoare ale acestui eveniment, în 
legătură cu - dar fără a fi limitată la - utilizarea necorespunzătoare a echipamentelor sau bunurilor 
deținute, păstrate sau controlate de aceştia, incidente care s-ar dovedi periculoase şi care mi-ar putea 
dăuna fizic şi/sau patrimonial, şi declar că 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. 

 Confirm că sunt apt/ă din punct de vedere medical si într-o formă corespunzătoare pentru a 
participa la un asemenea eveniment solicitant fizic, cum este Ultra Fair Play 2016, astfel încât exonerez 
organizatorii, precum si pe 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 competitiei la care particip. 

 Exonerez organizatorii, precum si pe 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. 

 De asemenea, prin prezenta, îmi exprim acordul în legătură cu utilizarea de către Ultra Fair Play 
2016, precum si de către partenerii ori sponsorii organizatorilor a numelui meu, a datelor mele cu 
caracter personal, fotografiilor, imaginilor video si a citatelor în scopuri promotionale si/sau de 
marketing asociate evenimentului. 

 Clubul Sportiv Telecom Petrom Slanic îşi rezervă dreptul de a anula evenimentul sau de a 
schimba data desfăşurării acestuia, precum şi orice alte detalii legate de desfăşurarea evenimentului. 

 Am citit şi înţeleg toate informaţiile de mai sus şi mă declar de acord cu ele 

 DREPT PENTRU CARE SEMNEZ, azi ………… decembrie 2016 
 
 Nume…………………………………............................Semnătură………………....... 
 Martor 
 Nume………………………………………….……..............Semnătură…………………….. 


