
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

 

 

Subsemnatul _______________________________________________________________________, 

domiciliat în localitatea ___________________, str. _______________________________________, 

nr. ______, bl. _______, ap. ______, judeţul ______________, identificat cu C.I./B.I. seria ________, 

nr. __________________, C.N.P. ________________________________, cu vârsta de ________ ani, 

telefon __________________; declar prin aceasta că doresc să particip la deplasarea cu bicicleta 

“PEDALEAZĂ PENTRU MATEO”, organizat în CUGIR în data de 20 mai 2017, ora 15.00, pe traseul 

Bulevardul Al. Sahia – Cabana Mistrețul și retur. 

 

Menţionez că sunt informat în legătură cu riscurile ce sunt legate de practicarea ciclismului. Sunt de 

acord cu aceste condiţii deosebite şi în cazul implicării mele într-un accident survenit în timpul 

deplasării, cât şi în eventuala defectare a bicicletei îmi voi asuma întreaga răspundere pentru incidentul 

respectiv şi nu voi pretinde organizatorului nici un fel de daune pentru aceasta. 

 

Sunt perfect conştient că participarea la o astfel de deplasare presupune anumite abilităţi tehnice în 

ceea ce priveşte stăpânirea bicicletei. Mă oblig prin aceasta că bicicleta este în stare perfectă de 

funcţionare şi să port cască de protecţie şi echipamente de protecţie adecvat atât pe timpul parcurgeri  

traseului deplasării.  

 

De asemenea, precizez că voi fi receptiv la eventualele sfaturi ale organizatorilor, pe întreaga durată a 

evenimentului, şi mă voi supune deciziilor  lor, atunci când acestea sunt de interes general. Totodată, 

precizez că nu îi voi trage pe organizatorii concursului la răspundere, în cazul în care voi fi înlăturat 

din deplasare pentru nerespectarea regulamentului. 

 

Pe propria mea răspundere, mai declar următoarele: 

 

- datele de mai sus sunt exacte; 

- sunt apt din punct de vedere medical pentru probele acestei deplasări; 

- am pregătirea fizică, psihică şi tehnică corespunzătoare participării la această deplasare; 

- sunt asigurat medical, în eventualitatea unui accident; 

- cunosc implicaţiile juridice ale participării la acestă deplasare şi îmi asum întreaga răspundere, în 

cazul unui accident; 

- sunt dotat cu o bicicletă ce se află într-o bună stare de funcţionare şi posed echipamentul de protecţie 

necesar unui asemenea concurs. 

 

Data:        Semnătura: 


