Declarație de participare pe proprie răspundere
Subsemnatul/ta ………………………………………………………….…..(nume și prenume), declar pe
propria răspundere că particip în mod voluntar la evenimentul „Semimaratonul
Craiovei” din data de 9.10.2022, desfășurat în municipiul Craiova, și că sunt apt/ă
din punct de vedere medical pentru efort fizic.
Sunt conștient/ă că participarea mea implică anumite riscuri și că Organizatorul
evenimentului, „Asociația Română a Tinerilor cu Inițiativă (ARTI)”, Producătorul
SightRunning.ro, sponsorii, partenerii sau orice altă societate afiliată, nu îmi pot
garanta siguranța.
Fiind conștient/ă de acest risc, declar prin prezenta că, în cazul în care voi suferi
un accident sau voi fi vătămat/ă, nu voi solicita Organizatorului, Producătorului
sau entităților asociate evenimentului, niciun tip de despăgubiri.
Exonerez
„Asociația
Română
a
Tinerilor
cu
Inițiativă”,
Producătorul
SightRunning.ro, partenerii sau orice altă societate afiliată de orice răspundere cu
privire la reclamațiile aduse de terțe părți datorită daunelor cauzate de mine.
Mă angajez să respect regulile competiției și regulile de siguranță comunicate mie
de către Organizator.
Acord Organizatorului dreptul exclusiv de a înregistra materiale foto, audio și video
cu persoana mea pe perioada participării mele la eveniment și de a utiliza sau
reproduce materialele astfel obținute, împreună cu numele și localitatea în care
domiciliez pentru a face public concursul și premierea câștigătorilor, însă doar în
legătură cu prezentul concurs, fără limită de timp sau de teritoriu, dar fără a-mi
leza imaginea. Cesiunea drepturilor se face fără nici un fel de plată și declar că nu
voi avea ulterior niciun fel de pretenție materială sau de altă natură.
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AM SEMNAT PREZENTUL DOCUMENT DUPĂ CE L-AM CITIT CU ATENȚIE ȘI AM ÎNȚELES PE
DEPLIN IMPLICAȚIILE REZULTATE DIN SEMNAREA LUI.

Nume și Prenume
.........................................................................................................
Telefon: .............................................................................................
Semnătură: ........................................................................................

Îmi dau acordul pentru participarea minorului, al cărui părinte
/ tutore legal sunt:
Nume și prenume minor: ......................................................................
Data nașterii: ......................................................................................
Adresă: ..............................................................................................
Semnătură părinte / tutore legal: ...........................................................

Acord GDPR:
Completând acest formular sunteți de acord cu stocarea și prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal
(DCP) de către Comitetul de Organizare al Semimaratonului Craiovei. Toate informațiile personale colectate (precum
nume, prenume, vârstă, sex, locul nașterii, reședința, e-mail, număr de telefon) sunt necesare doar pentru realizarea
unei baze de date cu participanții din cadrul evenimentului pentru a asigura comunicarea și sunt colectate doar din
acest motiv. Informațiile personale vor fi stocate doar până la 31 decembrie 2022 în cazul în care veți contacta DPO –
Data Protection Officer (tel:0721 703 878) sau vor fi anonimizate în caz de utilizare ulterioară. Dacă doriți eliminarea
datelor personale înainte, puteți contacta DPO. Datele colectate vor putea fi accesate de către Comitetul de
Organizare al Semimaratonului Craiovei pentru organizarea edițiilor următoare.
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