FORMULAR DE INSCRIERE TRANSFIER

Nume si Prenume:...................
CNP: .................
SERIA SI NR CI...............................
Nr. de concurs : ..........................
Individual [ ]
Stafeta [ ] Nume Echipa ......................., [ ] bicicleta [ ] alergare [ ] inot
Declaraţie pe proprie raspundere
Declar pe propria răspundere că toate datele consemnate in Formularul de inscriere la Concursul Transﬁer din 7
8
septembrie
Septembrie 2019
2018 sunt corecte.

Declar pe propria răspundere că am discernamant, condiţia ﬁzică corespunzătoare pentru a participa la acest concurs
şi conﬁrm ca sunt apt(ă) din punct de vedere medical pentru a susţine proba/probele la care m-am înscris.
Am citit si am inteles Regulamentul de concurs care este postat si pe site la http://transﬁer.nostressevents.ro si am luat
la cunostinţă de toate condiţiile de desfăşurare ale concursului.
Declar ca îmi asum orice risc ar presupune participarea mea la acest eveniment, precum si întreaga responsabilitate a
faptelor mele pe toată durata de derulare a evenimentului.
Ma oblig sa respect intocmai Regulamentul de concurs pentru a nu pune in pericol integritatea sau viata mea sau a
celorlati participanti la concurs si îmi asum orice risc ar implica nerespectarea vreuneia dintre regulile de participare la
concurs. Incalcarea Regulamentului sub orice forma poate da dreptul organizatorilor concursului de a ma penaliza
si/sau elimina din concurs, precum si din spatiul de desfasurare a concursului.
Sunt constient (ă) de riscurile inotului in ape deschise, ale mersului pe bicicleta in zona montana si ale alergarii, mi le
asum in totalitate si exonerez total de orice raspundere organizatorul Federatia Romana de Triatlon si in cazul in care
voi suferi orice fel de prejudiciu, accident sau deces.
Am luat la cunostinta de faptul ca indiferent daca circulatia va ﬁ inchisa pe Transfagarasan segmentul (Barajul Vidraru
– Tunelul dinainte de Balea Lac) in intervalul 08:00 – 18:00, exista posibilitatea ca unele masini sa urce sau sa
coboare, iesind din curtile pensiunilor, hotelurilor, etc. Pentru a evita accidentele, voi circula doar pe partea dreapta a
drumului si voi respecta toate regulile de circulaţie care se impun.
Sunt de acord ca organizatorii, partenerii sau sponsorii organizatorilor să folosească numele meu, fotograﬁile si
imaginile video in scopuri promoţionale.
Sunt de acord să primsc mesaje informative si promoţionale de la organizatori si partenerii principali atat cu privire la
acest concurs, cat si cu privire la evenimentele viitoare.
Sunt de acord ca datele mele cu caracter personal comunicate de mine sa ﬁe folosite in scopul organizarii
evenimentului. Am fost informat despre drepturile mele cu privire la protectia datelor cu caracter personal referitoare la
regimul de utilizare, securitatea oferita, stergerea si modiﬁcarea acestora la cererea mea expresa.

Data
.........................

Semnătura....................

