
                                                                                  

 

 

* bifati raspunsul dvs. 

 

 

 

 

 

 

DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE PARINTI  

(pentru participarea concurentilor minori) 
 

 

  
                 Prezenta declaratie atesta faptul ca am luat la cunostinta conditiile de participare a minorei/minorului inscris ca alergator/alergatoare la Cursa Copiilor/Cursa 

Adolescentilor in Volkswagen Bucharest Half Marathon (VWBHM). Declar pe propia raspundere, confirm si sunt de acord cu urmatoarele: 

1. Inteleg pe deplin riscul si resposabilitatile pe care le implica participarea minorei/minorului la VWBHM, risc si responsabilitati pe care mi le asum in intregime. 

2. Confirm ca minorul/minora este apt/a din punct de vedere medical si intr-o forma corespunzatoare pentru a participa la un eveniment solicitant fizic, cum este Cursa 

Copiilor /Cursa Adolescentilor din cadrul VWBHM, astfel incat exonerez organizatorii si afiliatii (sponsori, parteneri, angajati, autoritati, oficiali, voluntari, etc.) de orice 

raspundere in 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. 

3. Declar in mod expres ca sunt de acord ca minorul/minora sa primeasca tratament medical care poate fi considerat oportun in caz de vatamare, accident sau boala in 

timpul evenimentului. 

4. Declar, prin prezenta, ca in situatia in care ar surveni pe parcursul competitiei evenimente ca cele descrise la punctul 2 si in cazul in 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 in legatura cu un astfel de transport si/sau tratament de urgenta, 

intarzieri ori deficiente in legatura cu acesta. In cazul in care ar aparea astfel de situatii, decizia va fi luata de cadrele medicale autorizate, aflate la fata locului. 

5. Declar ca imi dau seama ca pe parcursul desfasurarii evenimentului ar putea aparea diferite incidente in legatura cu utilizarea necorespunzatoare a echipamentelor sau 

bunurilor detinute, pastrate sau controlate de catre entitatile organizatoare, incidente care s-ar dovedi periculoase minorului/minorei si care i-ar putea dauna fizic si/sau 

patrimonial, si declar ca exonerez organizatorii si afiliatii de orice responsabilitate si pretentii de orice natura, eu sau succesorii mei. 

6. De asemenea, exonerez organizatorii si afiliatii de orice raspundere in 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. 

7. Declar ca inteleg ca Bucharest Half Marathon este un eveniment filmat si fotografiat de catre organizatori, presa si spectator si ca este posibil ca minorul/minora pe care 

am inscris-o la competitie sa apara in imaginile transmise in direct in timpul evenimentului sau inregistrate dupa eveniment. 

8. Copiii inscrisi online au kit-ul de concurs rezervat, rezervarea expira cu 1 ora inainte de startul categoriei copilului. Va rugam sa tipariti, semnati si prezentati acest 

document, impreuna cu documentul de identitate, la Sport Expo pentru a primi kit-ul de concurs. 

9. Asociatia Club Sportiv Bucharest Running Club si/sau Volkswagen isi rezerva dreptul de a anula evenimentul sau de a schimba data desfasurarii acestuia, precum si 

orice alte detalii legate de desfasurarea evenimentului.  

10. Sunt de acord cu utilizarea de catre ACSBRC, precum si de catre partenerii ori sponsorii sai, a numelui copilului meu, fotografiilor, imaginilor video si a citatelor in scopuri 

promotionale si/sau de marketing, in scopul promovarii evenimentelor organizate sau co-organizate de ACSBRC. Consimt ca fotografiile si inregistrarile audio/video sunt si 

vor fi in continuare proprietatea exclusiva a Organizatorului, acesta avand dreptul de a dispune in orice mod de acestea. In cazul in care voi primi o copie a oricaruia dintre 

aceste materiale foto/audio/video, voi folosi materialul respectiv exclusiv in scopuri personale, fara a autoriza folosirea acestuia, in orice mod, de catre terte persoane. 

 

Datele cu caracter personal ale minorului sunt necesare in vederea inscrierii acestuia, la cererea parintelui/reprezentantului legal al minorului, la cursa la categoria 

corespunzatoare de varsta/atribuirii premiilor (daca este cazul) si vor fi sterse in termen de 90 de zile de la finalizarea VWBHM. Datele cu caracter personal ale 

parintelui/tutorelui sunt necesare si obligatorii in calitate de reprezentant legal al minorului si vor fi sterse in termen de 90 de zile de la finalizarea VWBHM in masura in care 

nu s-a optat pentru a primi newsletter de la ACSBRC. 

Va informam ca aveti urmatoarele drepturi in legatura cu datele dvs/ale minorului: dreptul de acces la date, dreptul 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 Club Sportiv Bucharest Running Club, Bld. Mărăști 

nr,10 Sect. 1, Bucuresti, in atentia reprezentantului legal sau la adresa de email info@abrc.ro. 

ACSBRC asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal prelucrate, iar accesul la informatiile tratate drept confidentiale va fi limitat la acele persoane care prin 

natura activitatii desfasurate, este necesar sa ia cunostinta de aceste informatii in scopul ducerii la indeplinire a scopului raporturilor juridice nascute in relatie cu aceasta. 

Aceste persoane sunt tinute sa respecte caracterul confidential al acestor informatii, asumandu-si la randul lor obligatia de a asigura si pastra confidentialitatea acestor date 

si informatii si de a le prelucra in conformitate cu cerintele legale. 

 

Sunt de acord sa primesc de la ACSBRC emailuri privind campaniile promotionale si de informare derulate de catre ACSBRC, in scopul promovarii evenimentelor organizate 
sau co-organizate de ACSBRC. 

□ DA    □ NU* 
Sunt de acord sa primesc mesaje informative si promotionale din partea organizatorilor si partenerilor principali ai competitiei. 

□ DA    □ NU* 
        Declar ca am primit kit-ul de concurs al minorului/minorei (kit-ul de concurs se primeste in ziua concursului). 

MINOR CONCURENT PARINTE/TUTORE LEGAL 

Nume, prenume: Nume, prenume: 

Data nasterii:   E-mail: 

□Cursa copiilor/□Cursa adolescentilor* Semnatura 

*bifati cursa corespunzatoare   


