
 

 

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

pentru participarea la evenimentul organizat de 

Randonneurs Romania 
- pentru copiii cu vârsta între 14 şi 18 ani (neîmpliniţi în ziua evenimentului), conform regulamentului - 

 

 
Subsemnatul __________________________________________________________, născut la data 

de ___ / ___ / ________, în localitatea ______________________ / județul _______________, domiciliat în 

localitatea ___________________, str. _______________________________________ 

nr. ______, bl. _______, sc. ______, ap. ______, judeţul / sectorul ____________________________, 

identificat cu C.I. / B.I. seria ______ nr. ______________, CNP ______________________________, telefon 

___________________________, adresă de email __________________________________, în calitate de 

părinte al copilului / minorului ______________________________________________, cu vârsta (împlinită 

până în ziua evenimentului) de _______ ani, declar că am luat la cunoştinţă şi consimt înscrierea copilului / 

minorului ______________________________________________ pentru a participa la evenimentul organizat 

de Randonneurs România, în data de _______________________, conform regulamentului acestuia şi a 

prezentei declaraţii. 

Declar prin prezenta că înţeleg pe deplin riscurile practicării ciclismului de anduranţă, printre care se 

numără şi accidentările severe, cu posibile efecte grave asupra sănătăţii copilului meu / minorului sau chiar 

deces. De asemenea, declar prin prezenta că înţeleg riscurile la care se supune copilul meu /minorul, din 

următoarele perspective: 

- echipament (bicicletă, ceas, bidon, tricou, telefon, etc): pierdere, furt, distrugere, uzare etc.; 

- sănătate (accidente ce pot apărea înainte, în timpul sau în urma evenimentului): leziuni, fracturi, 

epuizare etc.; 

- vreme (cazuri extreme de vreme): ploaie, caniculă, furtună, grindină etc.; 

- teren (zone periculoase de pe traseu): urcare dificilă, coborâre periculoasă, zone cu noroi, schimbări 

bruşte de direcţie etc.; 

- altele: accidente provocate de alţi concurenţi etc. 

Sunt de acord cu aceste condiţii şi, în cazul implicării copilului meu / minorului aflat sub tutela mea, 

într-un accident survenit în timpul evenimentului, îmi voi asuma întreaga răspundere pentru incidentul 

respectiv şi nu voi pretinde organizatorului nici un fel de daune. 

Îmi asum responsabilitatea în ceea ce priveşte starea de sănătate a copilului meu / minorului, pe tot 

parcursul participării la eveniment. 

Confirm faptul că am luat la cunoştinţă despre necesitatea ca, înainte de a participa la eveniment, 

copilul meu / minorul să efectueze un control medical care să ateste că este apt de efort fizic, riscul neefectuării 

acestuia revenindu-mi în totalitate. Am transmis copilului meu / minorului ca, în cazul în care acesta nu se 

prezintă la eveniment sau abandonează pe parcurs, trebuie să anunţe imediat organizatorii printr-un apel / sms 

transmis la numărul de urgenţă anunţat înainte de start, astfel încât să fiu anunţat să găsesc o soluţie pentru a 

aduce copilul / minorul pe care îl reprezint la punctul de sosire. 



De asemenea, asigur organizatorii că minorul aflat sub tutela mea / copilul meu va fi receptiv la 

eventualele sfaturi ale organizatorilor pe întreaga durată a evenimentului şi că se va supune deciziilor lor, 

atunci când acestea sunt de interes general. Totodată, precizez că nu îi voi trage la răspundere pe organizatorii 

evenimentului în cazul în care copilul meu / minorul pe care îl reprezint va fi descalificat pentru nerespectarea 

regulamentului. 

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 participarea la 

acest eveniment; 

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

participării la acest eveniment; 

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

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

- sunt de acord ca pozele, filmările, interviurile în presă (radio, TV, ziare şi reviste), reclamele, 

pliantele, afişele şi cărţile făcute în cadrul evenimentului pot fi multiplicate, difuzate sau publicate fără nicio 

pretenţie din partea subsemnatului. 

Consimt, prin înscrierea la eveniment, că în cazul unui eveniment nedorit, inclusiv accidentări, deces şi 

deteriorări ale echipamentului apărute în timpul participării la eveniment, să nu formulez nicio pretenţie sau 

plângere împotriva organizatorului evenimentului. 

Confirm citirea, înţelegerea şi îmi exprim acordul faţă de prevederile Regulamentului de organizare a 

Brevetelor de anduranţă. 

Menţionez că sunt informat în legătură cu riscurile care sunt legate de: 

- participarea copilului meu / minorului pe care îl reprezint la acest eveniment, care se desfăşoară pe un 

drum public, fără circulaţie închisă; 

- faptul că pe unele porţiuni de şosea, traficul poate să fie ridicat şi, ca urmare, am sfătuit copilul meu / 

minorul pe care îl reprezint să meargă cât mai aproape de marginea din dreapta a drumului public; 

Consimt că al meu copil / minor pe care îl reprezint: 

- a fost sfătuit să respecte în totalitate regulile Codului Rutier românesc, aflat în vigoare, în ceea ce 

priveşte deplasarea cu bicicleta pe un drum public; 

- participă la brevet cu o bicicletă care se află într-o bună stare de funcţionare şi posedă echipamentul 

de protecţie necesar unui asemenea eveniment, inclusiv cască de protecţie şi vestă reflectorizantă. 

 

 

 

Semnătura şi numele în clar al părintelui / tutorelui 

Bucureşti 

__.__._____ 

    (data) 


