
Număr de concurs ………….   
  

21 Septembrie 2019                                                             
 

Declarație de responsabilitate pentru participarea unui minor la Kids Race 
(In cadrul Alba Iulia City Race, cursa de alergare pentru copii sub 16 ani) 

 
Subsemnatul __________________________________, domiciliat în localitatea____________ 
___________________, str.___________________________ , nr. _____, bl. ______, ap. ____, judeţul 
_____________, identificat cu C.I. seria _______________, nr._________________________, C.N.P. 
____________________________, telefon de contact/email ____________, in calitate de părinte/tutore 
al minorului ........................... declar prin aceasta că sunt de acord cu participarea copilului 
meu/minorului aflat sub tutela mea la competiția Alba Iulia City Race in data de 21 septembrie 2019, 
traseul Kids Race. 

Sunt de acord cu aceste condiţii deosebite şi în cazul implicării copilului meu/ minorului aflat 
sub tutela mea într-un incident/accident  de orice natură survenit în timpul concursului, îmi voi asuma 
întreaga  răspundere  pentru incidentul/accidentul respectiv şi nu voi pretinde Organizatorilor nici un fel 
de daune pentru acesta.  

Sunt perfect conştient că participarea la o competiţie de acest nivel presupune anumite abilităţi 
tehnice minimale, 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 de interes 
general.  

Totodată precizez că nu îl voi trage la răspundere pe Organizatorii concursului în cazul în care 
copilul meu/minorul pe care îl reprezint va fi descalificat din competiție pentru nerespectarea 
regulamentului/regulilor concursului. 
           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 alergare; 
- copilul meu/minorul pe care îl reprezint are pregătirea fizică, psihică şi tehnică corespunzătoare pentru 
a alerga/merge, distanța traseului de concurs; 
- copilul meu/minorul pe care îl reprezint este asigurat medical în eventualitatea unui accident la acest 
concurs; 
- 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 si/sau suferă un accident de 
orice natură, înainte, în timpul și/sau după cursă, pe traseu sau în zona de concurs. 
         Am citit cu atenție regulamentul/detaliile concursului de pe pagina http://albaiulia.cityrace.ro si 
sunt de acord cu acestea în totalitate. 
 Prin Organizatori se înțelege Primaria Municipiului Alba Iulia și Asociația nonprofit Sport 
La Orice Vârstă. 
        
Data: 21 septembrie 2019                                  Semnătura:........................................  
 
Martor*:............................                        Semnătura martor:.............................. 
*(Martorul este persoana desemnată de organizator să primească prezenta declarație, să verifice corectitudinea datelor declarate și identitatea 
persoanelor pe baza prezentării CI a acestora). 


