
DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 

Subsemnatul (a) .........................................................................................................................................,  

CNP ...................................., telefon ............................. , având în vedere prevederile Codului Penal privind falsul 

în declarații, declar pe propria răspundere: 

– că am luat la cunoștință prevederile regulamentului de participare la competiția ”Fii solidar! Pedalează 

pentru Ucraina!”, desfășurat în Iași în data de 9 septembrie 2015 și mă oblig să le respect; 

– că am pregătirea fizică, psihică şi tehnică corespunzătoare participării la acest concurs; 

– că NU mă aflu sub influența băuturilor alcoolice și/sau a stupefiantelor; 

– că voi pedala numai pe pista de ciclism, respectând întocmai indicațiile arbitrilor de traseu; 

– că sunt de acord cu faptul că arbitrul de traseu poate descalifica automat participantul la concurs în cazul în 

care acesta încalcă Regulamentul Competiției 

– că mă voi manifesta într-un mod decent și cu sportivitate pe toata perioada de desfășurare a competiției, fără a-

i stânjeni pe ceilalți participanți și/sau organizatori; 

– că nu voi apela la nicio altă formă/mijloc de deplasare în perimetrul de desfășurare a competiției în afară de 

bicicleta personală sau închiriată; 

– că dețin asigurare medicală pentru incidente soldate în timpul unor competiții sportive sau îmi asum 

cheltuielile implicate de o posibilă accidentare pentru care organizatorii nu sunt răspunzători; 

– că îmi sunt cunoscute implicaţiile juridice ale participării la acest concurs şi îmi asum întreaga răspundere, în 

cazul unui accident; 

– că nu am nici o pretenție față de organizatori în a folosi imaginile foto și video realizate în timpul competiției 

în care sunt surprins, cu angajamentul organizatorilor că nu vor folosi aceste imagini în alte scopuri decât pentru 

promovarea competiției, implicit a activităților din cadrul proiectului LIIS4U: Solidar cu cei de lângă noi! – 

112 pentru Ucraina” și a partenerilor care susțin proiectul. 

- că datele de mai sus sunt exacte. 

 

 

Drept pentru care semnez, azi 9 septembrie 2015 

 

 

 

 


