C.T.A. Escamonde Ploiești
Str. Gilortului, nr. 1B, Ploiești, jud. Prahova
C.I.F.: 18405600
E-mail: contact@escamonde.ro
Website: www.escamonde.ro
DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
Cursa: …………………………………..
Subsemnatul/Subsemnata, ……………………………………………………………………………………………, act de identitate
……. seria ….... nr. ..……..…., născut/ă în data de ……….………………, domiciliat în localitatea ……………………………………..,
telefon ……………………………..……………., e-mail ………………………………………………..……………….., în calitate de
părinte/tutore al minorului ........................................................................................., CNP ……………………………………….….,
declar pe propria răspundere, sub sancțiunile prevăzute de lege că:
1. Sunt de acord cu participarea copilului meu/minorului aflat sub tutela mea, la cursa menționată mai sus;
2. Am citit și sunt de acord cu Regulamentul Oficial al competiției MVP1, afișat la punctul de ridicare a kit-ului, la punctul
de înscriere și publicat pe websiteul www.maratonulvaleaprahovei.ro și sunt de acord cu termenii și condițiile de participare
specificate în acesta, Termenii și condițiile RaceHub (https://racehub.ro/terms) și Politica de confidențialitate RaceHub
(https://racehub.ro/policy);
3. Înțeleg și îmi asum în totalitate riscurile medicale, juridice și de altă natură ale participării la concursul Maratonul Valea
Prahovei, ediția 2019, în calitatea ei de competiție sportivă montană de anduranță în teren numai parțial amenajat și securizat,
prezentând probleme și riscuri specifice montane, ce nu pot fi decât parțial controlate și compensate de măsurile luate de
organizatori și, prin urmare, necesită în continuare atenție și conduită preventivă din partea concurenților, care nu trebuie să se
concentreze doar asupra aspectelor de performanță sportivă, atât ca și comportament, cât și ca echipament și alte aspecte;
4. Datele de mai sus sunt exacte și copilul meu/minorul pe care îl reprezint este apt/ă din punct de vedere medical să
participe la proba la care a fost înscris la MVP1 mentionată mai sus;
5. Sunt de acord ca organizatorii să prelucreze și să folosească în scop publicitar orice materiale foto din pre-ziua și ziua
concursului, precum și la o dată ulterioară;
6. Renunț la orice pretenții de natură patrimonială sau morală față de C.T.A.2 Escamonde Ploiești, voluntarii, participanții
la organizare, sponsorii sau autoritățile implicate în această competiție, pentru daune cauzate de accidente sau pentru pagube pe
care copilul meu/minorul pe care îl reprezint le va întâmpina sau le va cauza în timpul competiției sportive din perioada 19-20
octombrie 2019.
7. Copilul este asigurat medical sau îmi asum cheltuielile cauzate de o posibilia accidentare în timpul participării la
concursul MVP1 în cazul implicării sale într-un accident survenit în timpul concursului, îmi voi asuma întreaga răspundere pentru
incidentul respectiv și nu voi pretinde organizatorului nici un fel de daune pentru acesta
8. Am ridicat kitul de participare pus la dispoziție de Organizatorii competiției.
9. Declar că mi-au fost aduse la cunoștință drepturile pe care mi le conferă Legea nr. 677/2001 pentru protecția
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, respectiv dreptul de informare
și acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal, dreptul de opoziție la colectarea și prelucrarea datelor
personale, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a mă adresa justiției, precum și faptul că drepturile de acces
la date, de intervenție și de opoziție pot fi exercitate adresând o cerere scrisă către adresa de e-mail
contact@maratonulvaleaprahovei.ro datată și semnată, în care se vor menționa informațiile prevăzute de lege. Oricărei cereri
formulate în temeiul Legii nr. 677/2001 îi voi atașa o copie lizibilă a actului meu de identitatate. În conformitate cu dispozițiile
regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal
și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46ce, declar că sunt de acord cu prelucrarea datelor cu
caracter personal de către C.T.A.2 Escamonde Ploiești, în scopul prelucrării conform prevederilor legale.
Data

_______________

Numele

_______________________________________

1. Maratonul Valea Prahovei – Prescurtat MVP
2. Clubul de Turism și Arte Escamonde Ploiești – Prescurtat C.T.A. Escamonde Ploiești

Semnătura

___________________

