
ARENA PLATOS FREESTYLE OPEN 

31.01 – 2.02.2014 

 

 

 

Subsemnatul 

___________________________________________________________________, domiciliat 

în localitatea ___________________, str. ____________________________________, nr. 

_____, bl. ______, ap. ____, judeţul _____________, identificat cu C.I./B.I. seria _______, nr. 

_________________________, C.N.P. ____________________________________________, 

telefon de contact ______________________________________, in calitate de 

părinte/tutore al minorului 

______________________________________________________________________; declar 

prin aceasta că sunt de acord cu participarea copilului meu/minorului aflat sub tutela mea la 

evenimentul ARENA PLATOS FREESTYLE OPEN in fun parc-ul “Arena Platos". 

 

Menţionez că sunt informat în legătură cu riscurile legate de practicarea acestui sport, iar în 

cazul implicării copilului meu/minorului aflat sub tutela mea într-un accident survenit în 

timpul concursului, îmi voi asuma întreaga răspundere pentru incidentul respectiv şi nu voi 

pretinde organizatorului nici un fel de daune pentru acesta. 

Mă oblig prin aceasta să-i asigur copilului meu/minorului aflat sub tutela mea toate 

echipamentele de protecţie necesare pentru un asemenea eveniment (cască, protecţii pentru 

coloana vetebrală, etc) şi le garantez organizatorilor că acesta le va purta pe timpul tuturor 

parcurgerilor ale traseului de concurs, în timpul antrenamentelor, calificărilor şi al finalei, dacă 

va fi cazul. De asemenea, asigur ca minorul aflat sub tutela mea/copilul meu va fi receptiv la 

eventualele sfaturi ale organizatorilor, pe întreaga durata a evenimentului, şi că se va supune 

deciziilor lor, atunci când acestea sunt de interes general. Totodata, precizez că nu îi voi trage 

pe organizatorii concursului la răspundere, în cazul în care copilul meu/minorul pe care îl 

reprezint va fi descalificat din compeţitie pentru nerespectarea regulamentului concursului. 

Prin prezenta imi exprim acordul fata de organizator pentru a utiliza a furniza tertilor imagini 

cu minorul pe care il reprezint, fara restrictie de timp si loc, pentru toate scopurile permisibile 

(inclusiv marketing) si in orice maniera tehnica, modificate sau nemodificate. 

 

Pe propria mea răspundere, mai declar următoarele: 

- datele de mai sus sunt exacte; 

- copilul meu/minorul pe care îl reprezint este apt din punct de vedere medical pentru probele 

acestui concurs; 

- copilul meu/minorul pe care îl reprezint are pregatirea fizică, psihică şi tehnică 

corespunzătoare participării la acest concurs; 

- copilul meu/minorul pe care îl reprezint este asigurat medical, în eventualitatea unui 

accident; 

- cunosc implicaţiile juridice ale participării la acest concurs şi îmi asum întreaga răspundere, 

în cazul în care copilul meu/minorul pe care îl reprezint este implicat într-un accident; 

- copilul meu/minorul pe care îl reprezint posedă echipamentul de protecţie necesar unui 

asemenea concurs: cască, apărătoare pentru coloana vertebrală, etc. 

 

 

Data: 31.01.2014                                   Semnătura: 


