
D E C L A R A Ţ I E 

Adult 

 

 

Subsemnatul/ta ___________________________________________________ domiciliat/ă în 

______________________________________________________________________________, posesor/oare 

al/a actului de identitate CI _____________, CNP________________________________,    

tel.______________, email_____________________________, născut în data de ______________, în vârsta de 

____ ani, 

cunoscând dispozițiile articolului 292 Cod penal cu privire la falsul în declarații, 

 

DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

Pentru a preveni răspândirea coronavirusul SARS-CoV-2, noi organizatorii împreună cu autoritățile locale implicate 

vom impune o serie de măsuri de care vă rugăm să țineți cont. Vă asigurăm că siguranța participanților, 

arbitrilor/voluntarilor este prioritară și, în funcție de evoluția situației și de deciziile autorităților centrale, vom 

respecta toate măsurile care se impun în comformitate cu legile și reglementările în vigoare, cu privire la organizarea 

competițiilor sportive în spațul deschis. Vezi reglementărilor impuse de Gurvernul României și  FRO (Federația 

Română de Orientare) 

- că am luat la cunoștință prevederile Regulamentului de participare la competiția Grand Prix Romania 

2021, ce se vor desfășura în Platoul Padiș, jud. Bihor în data de 21-25 iulie 2021 și mă oblig să le 

respect; 
- voi respecta normele impuse de situația pandemică – coronavirus: distanțare socială, purtarea maștii, alte 

reguli specifice pentru eliminarea riscului de infectare cu CoronaVirus; 

- că nu am simtome specifice pandemiei de coronavirus; 

- că sunt apt/ă din punct de vedere fizic (medical) pentru efort fizic prelungit;  

- că nu voi folosi băuturi alcoolice și/sau a stupefiantelor în timpul cursei șă nici în spațiile în care se desfășoară 

activitățile specifice desfățurării competiției; 

- că am achitat taxa de participare pentru proba la care m-am înscris; 

- că voi alerga numai pe traseul indicat de organizatori respectând întocmai indicațiile arbitrilor de traseu; 

- că sunt de acord cu faptul că arbitrul de traseu are dreptul de a descalifica automat participantul care încalcă 

Regulamentul Concursului (ex. se abate de la traseu și nu reintră imediat pe traseu în cazul în care a ieșit 

accidental sau voit; pentru comportamentul nepoliticos la adresa organizatorilor și/sau a participanților la 

competiție; schimba poziția marcajelor sau distruge marcajul; folosește alt mijloc de deplasare in afara de 

alergare (mers) etc); 

- ca dețin asigurare medicală pentru incidente soldate în timpul unor competiții sportive sau îmi asum cheltuielile 

cauzate de o posibilă accidentare; 

- că organizatorii nu sunt răspunzători de posibilele mele accidentări și/sau prejudicii cauzate de acestea; 

- am luat cunostiință de faptul ca unele porțiuni de traseu trec sau traverseaza drumuri publice și declar că sunt 

informat și conștient de respectarea legislațiilor în vigoare cu privire la circulația pe drumuri publice; 

- că sunt de acord să primesc de la organizatori (pe email) informații strict referitoare la cursă (noutăți, anunțuri); 

- sunt de acord ca datele personale comunicate prin aplicația de înscriere să fie păstrate și folosite înscopurile 

aflate în legatură cu desfășurarea evenimentului; 

- că îmi dau acordul ca imaginea mea (materiale foto și/sau video din timpul competiției) să fie folosită/e de 

organizatori în scopuri de promovare a sportului prin: afișe, filme, interviuri, Tv, radio, internet, diplome sau 

alte materiale dedicate exclusiv sportului; 

- că nu voi arunca deșeuri în aria de desfășurarea a concursului, iar în caz de nerespectare voi putea fi 

descalificat, fără drept de apel;  

- că voi avea un comportament decent și voi da dovadă de sportivitate, fără a-i deranja pe organizatori și/sau 

ceilalți sportivi.  

Prin Organizatori se înțelege toate cluburile, asociațiile și instituțiile, parteneri ai acestei acțiuni. 

Toate competițiile de Orientare și Alergare se vor desfășoară și vor respectă regulamentul Federației Române 

de Turism Sportiv ( www.turismsportiv.ro), Federației Române de Orientare (www.fro.ro), respectiv regulamentele 

de alergare propii. 

Bifează proba la care participi:Orientare____, Semimaraton/Cros pădure: 21k____,5k____,10k____; Turism 

sportiv____. 

Drept pentru care semnez,               azi ______________________ 

 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/226216
https://www.fro.ro/sites/default/files/orientarea_si_covid19_regulament_specific_rev.1_002_0.pdf
http://www.turismsportiv.ro/
http://www.fro.ro/

