
Formular de înregistrare 
Maratonul Dacilor 26 august 2017 

Declaraţie pe propria raspundere 
Subsemnatul(a) 

______________________________________________________________, 

nascut (a) la (zz.ll.aa) _________________ domiciliat/a in (judet/localitate/str/nr/bl/ap) 

__________________________________________________________________________, 

identificat cu BI/CI seria ____ nr. ______________, telefon ___________________,  

e-mail_____________________________avand in vedere prevederile legale privind falsul in declaratii: 

DECLAR PE PROPRIA RASPUNDERE 

- ca am luat la cunostinta prevederile regulamentului de participare la competitia Maratonul 
Dacilor 2017 si ma oblig sa le respect; 

- ca sunt apt din punct de vedere fizic (medical) pentru efort fizic prelungit si in conditii 

meteo specifice anotimpului; 

- ca NU ma aflu sub influenta bauturilor alcoolice si/sau a stupefiantelor; 

- ca am achitat contribuția de participare pentru proba la care m-am inscris; 

- ca am completat corect si complet Formularul de Inscriere la Competitie; 

- ca am luat la cunostinta recomandarile organziatorilor cu privire la imbracamintea si incaltamintea 

folosita pe parcursul competitiei si ca voi utiliza echipamentul adecvat; 

- ca respect intocmai indicatiile arbitrilor de traseu, arbitrii fiind persoanele abilitate sa intrerupa 

competitia in cazul in care este incalcat Regulamentul Competitiei; 

- ca sunt de acord ca arbitrul de traseu poate descalifica automat participantul la concurs in 

cazul in care acesta incalca Regulamentul Competitiei (ex. se abate de la traseu si nu reintra 

inapoi prin locul cel mai apropiat prin care a iesit accidental sau voit, pentru comportamentul 

nepoliticos la adresa Organizatorilor si/sau a participantilor la competitie etc); 

- ca nu voi arunca in perimetrul de desfasurare a Competitiei nici un tip de deseu fiindu-mi adus la 

cunostinta ca in cazul nerespectarii acestei conditii sunt pasibil cu descalificarea din Competitie fara 

drept de apel (si fara a mai primi contravaloarea taxei de participare); 

- ca ma voi manifesta intr-un mod decent si cu sportivitate pe toata perioada de desfasurare a 

Competitiei fara a-i stanjeni pe ceilalti participant si/sau Organizatorii; 

- ca voi respecta recomandările personalului medical aflat pe traseu; 

- ca nu voi apela la nici o alta forma/mijloc de deplasare in perimetrul de desfasurare a 

Competitiei (auto, velo, moto, ATV etc); 

- ca detin asigurare medicala pentru incidente soldate in timpul unor competitii sportive sau 

imi asum cheltuielile cauzate implicate de o posibila accidentare pentru care Organizatorii nu 

sunt raspunzatori; 

- ca nu am nici o pretentie fata de Organizatori in a folosi imaginile foto si video realizate in 

timpul Competitiei in care sunt surprins cu angajamentul ferm al Organizatorilor ca nu vor 

folosi aceste imagini in alte scopuri decat Promovarea Competiei, implicit al activitatilor 

Asociatiei Corporeanima, mass-media scrisa si video, la elaborarea Afiselor, Diplomelor si pentru alte 

materiale informative dedicate activitatilor de alergare. 

 

DREPT PENTRU CARE SEMNEZ, azi ………… august 2017 

 

Nume …………………………………..............................…..Semnătură…………………………..….. 

 

Martor Nume………………………………………….……..Semnătură……………………………… 


