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DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 
 

CYCLE for FUN – Dunonia Tour -  
– Vidin, 25 mai 2019 –  

 
 

Subsemnatul(a)________________________________________________________, identificat cu 

BI/CI seria ____ nr. ___________, înscris și participant la evenimentul sportiv CYCLE for FUN – 
Dunonia Tour,  

 

*Părinte/Tutore al (a) minorului/ei (dacă este cazul) _____________________________________ 
 

declar pe propria răspundere că:  
 

Pentru participanți majori 
 

1. Sunt apt/ă fizic şi psihic şi am o pregătire fizică corespunzătoare pentru participarea la acest eveniment 
sportiv, participând pe propria răspundere. Sunt conștient/ă de riscurile pe traseul CYCLE for FUN, pentru care 
mă voi echipa corespunzător, mi le asum în totalitate şi exonerez de orice răspundere Organizatorul 
evenimentului, în cazul în care voi suferi orice fel de prejudiciu sau accident precum: pierderi sau pagube 
materiale, defecțiuni la bicicletă, expunere la circumstanțe extreme: boală, contact/coliziune cu alți participanți, 
spectatori, condiții meteorologice nefavorabile, accidentări provocate de condițiile traseului: înțepături de 
albine/viespi, leziuni suferite pe traseu din cauze variate, interacțiunea cu animale (câini etc.) sau deces. 

 
* Pentru participanții minori 
 

1. Fiul/fiica/elevul/eleva este apt (ă) fizic şi psihic şi are o pregătire fizică corespunzătoare pentru 
participarea la acest eveniment sportiv, participând pe propria răspundere. Sunt conștient/ă de riscurile pe traseul 
CYCLE for FUN, pentru care mă voi angaja să fie echipat (ă) corespunzător, mi le asum în totalitate şi exonerez 
de orice răspundere Organizatorul evenimentului, în cazul în care va suferi orice fel de prejudiciu sau accident 
precum: pierderi sau pagube materiale, defecțiuni la bicicletă, expunere la circumstanțe extreme: boală, 
contact/coliziune cu alți participanți, spectatori, condiții meteorologice nefavorabile, accidentări provocate de 
condițiile traseului: înțepături de albine/viespi, leziuni suferite pe traseu din cauze variate, interacțiunea cu 
animale (câini etc.) sau deces. 

 
2. Datele completate în această declaraţie şi în lista de participare, în baza cărora s-a operat înscrierea 

sunt corecte și complete. 
 
3. De asemenea, declar că am luat la cunoștinţă Regulamentul CYCLE for FUN disponibil pe site-ul 

www.danubeon2wheels.eu, sunt de acord cu acesta şi mă oblig să îl respect în totalitate. 
 

4. Am luat la cunoștință recomandările Organizatorului cu privire la echipamentul utilizat pe parcursul 
evenimentului și voi respecta întocmai indicațiile venite din partea acestuia. 

 
5. Declar că nu am nicio pretenţie faţă de Organizator în ceea ce privește folosirea imaginilor foto şi video 

realizate în cadrul evenimentului în care sunt surprins/ă, cu angajamentul Organizatorului că nu va folosi aceste 
imagini în alte scopuri decât promovarea evenimentului, implicit a proiectului „Danube on 2 Wheels”, în cadrul 
căruia se derulează CYCLE for FUN. 

 
6. Declar că am ridicat kitul de participare. 

 
   DATA:                                                                                            SEMNĂTURA:  
 

 
________________________                                                               ______________________  

  
Mai multe detalii despre evenimentul sportiv și proiectul „Danube on 2 Wheels” puteți afla de pe website-

ul www.danubeon2wheels.eu, precum și pe pagina de Facebook a proiectului - @Danube on 2 wheels. 
 

http://www.danubeon2wheels.eu/

