Bucharest Half Marathon – 11/05/2019
DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE - MINOR
Minor
Adult
Nume, prenume:

Nume, prenume:

Data nasterii:

CI serie, nr:
E-mail:
Semnatura:

Prezenta declaratie atesta faptul ca am înscris minora/minorul ca alergator/alergatoare la Cursa Copiilor / Cursa Adolescentilor în cadrul Volkswagen
Bucharest Half Marathon (VWBHM) declar pe propia raspundere, confirm si sunt de acord cu urmatoarele:
1. Înteleg pe deplin riscul si resposabilitatile pe care le implica participarea minorei / minorului la VWBHM, risc si responsabilitati pe care mi le asum în
întregime.
2. Prin prezenta, îmi exprim acordul în legatura cu utilizarea de catre Bucharest Running Club , precum si de catre partenerii ori sponsorii organizatorilor, a
numelui minorului /
minorei, a datelor sale cu caracter personal, fotografiilor, imaginilor video si a citatelor în scopuri promotionale si/sau de marketing.
3. Prin prezenta îmi asum toate riscurile de participare ale minorului / minorei.
4. Declar ca minorul / minora este apt/a fizic, s-a antrenat suficient pentru participarea la eveniment si nu a fost sfatuit/a sa nu participe la acest eveniment
de catre un medic.
5. Declar în mod expres ca sunt de acord ca minorul / minora sa primeasca tratament medical care poate fi considerat oportun în caz de vatamare, accident
sau boala în timpul evenimentului.
6. Confirm ca minorul / minora este apt/a din punct de vedere medical si într-o forma corespunzatoare pentru a participa la un asemenea eveniment solicitant
fizic, cum este Cursa Copiilor / Cursa Adolescentilor din cadrul VWBHM, astfel încât exonerez organizatorii, precum si oricine are legatura cu acestia
(sponsori, parteneri, angajati, autoritati, oficiali, voluntari, etc.) de orice raspundere în legatura cu orice pretentii as putea avea, de orice natura, eu sau
succesorii mei, pentru eventuale accidentari, boala, deces sau orice alte probleme medicale care ar putea aparea pe parcursul desfasurarii competitiei la
care participa.
7. Declar, prin prezenta, ca în situatia în care ar surveni pe parcursul competitiei evenimente ca cele descrise la punctul 4 si în cazul în care personalul,
serviciile si transportul medical de prim ajutor nu sunt suficiente sau nu acopera nevoile posibile ale minorului de sub tutela mea, ma angajez sa suport
toate cheltuielile ocazionate de eventualul transport si/sau tratament catre/la o unitate medicala specializata si declar ca renunt la orice pretentii as putea
avea în legatura cu un astfel de transport si/sau tratament de urgenta, întârzieri ori deficiente în legatura cu acesta.
8. Declar ca îmi dau seama ca pe parcursul desfasurarii evenimentului ar putea aparea diferite incidente din cauza neglijentei persoanelor sau entitatilor
organizatoare ale acestui eveniment, în legatura cu utilizarea necorespunzatoare a echipamentelor sau bunurilor detinute, pastrate sau controlate de
acestia, incidente care s-ar dovedi periculoase minorului / minorei si care i-ar putea dauna fizic si/sau patrimonial, si declar ca exonerez organizatorii,
precum si oricine are legatura cu acestia (sponsori, parteneri, angajati, autoritati, oficiali, voluntari, etc.) de orice raspundere în legatura cu orice pretentii
as putea avea, de orice natura, eu sau succesorii mei.
9. Copiii înscrisi online au kit-ul de concurs rezervat, rezervarea expira cu 1 ora înainte de startul categoriei copilului.
10. De asemenea, exonerez organizatorii, precum si pe oricine are legatura cu acestia (sponsori, parteneri, angajati, autoritati, oficiali, voluntari, etc) de
orice raspundere în legatura cu orice pretentii as putea avea, de orice natura, eu sau succesorii mei, pentru eventuale furturi/pierderi ale bunurilor proprii
care ar putea fi comise la acest eveniment.
11. Declar ca am primit kit-ul de concurs al minorului / minorei (kit-ul de concurs se primeste în ziua concursului).
12. Înteleg si sunt de acord ca taxele de participare/înscriere la eveniment, pe care le-am achitat nu sunt returnabile si nu sunt transferabile.
13. Asociatia Clubul Sportiv Bucharest Running Club si/sau Volkswagen Bucharest Half Marathon (VWBHM) îsi rezerva dreptul de a anula evenimentul
sau de a schimba data desfasurarii acestuia, precum si orice alte detalii legate de desfasurarea evenimentului.
14. Declar ca mi-au fost aduse la cunostinta drepturile pe care mi le confera REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL
CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal privind libera circulatie a
acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) (vezi site-ul Autoritatii Nationale pentru Protectia Datelor
cu Caracter Personal, sectiunea REGULAMENTUL (UE) 2016/679), respectiv dreptul de acces la date, de la rectificare, „dreptul de a fi uitat”, dreptul la
restrictionarea prelucrarii, dreptul la opozitie, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea
automata, inclusiv crearea de profiluri. Totodata aveti dreptul de a va opune prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati Stergerea datelor,
in limitele prevederilor legale in vigoare. Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata Si semnata la sediul Asociatiei Clubul
Sportiv Bucharest Running Club, Str. Maria Hagi Moscu 1, Apt. 2, Sect. 1, Bucuresti, in atentia reprezentantului legal sau la adresa de email dpo@abrc.ro
Am citit si înteleg toate informatiile de mai sus si ma declar de acord cu ele, semnând aceasta declaratie.
Subsemnatul/a, în calitate de parinte/tutore legal al/ai minorilor pe care îl/îi însotesc, cunoscând prevederile legale în vigoare privind raspunderea celui care
potrivit legii trebuie sa supravegheze un minor, declar pe proprie raspundere ca toti minorii pe care îi supraveghez sunt apti din punct de vedere medical
(conform declaratiei verbale/scrise data pe proprie raspundere mie de catre parintii/tutorii acestora) sa participe la acest eveniment si îmi asum în totalitate
toate riscurile descrise în cuprinsul prezentei declaratii, care ar putea surveni si afecta minorii pe care îi am în grija si de care sunt raspunzator în mod legal.
Va rugam sa tipariti, semnati si prezentati acest document, împreuna cu documentul de identitate, la Sport Expo pentru a primi kit-ul de concurs.

