ISVERNA MTB KARST RACE
DECLARAȚIE EXONERATOARE DE RĂSPUNDERE
DEROGARE DE RESPONSABILITATE PRIVIND ORGANIZAREA EVENIMENTULUI
ISVERNA MTB KARST RACE 13 august 2017
ASUMAREA RISCURILOR, RENUNȚARE, EXONERARE DE DESPĂGUBIRE

NUME, PRENUME PARTICIPANT………………………………………
Adresa....................................................................................................
Localitate/Judeţ………………………………………………………………………
Tel. ………………………………………….
CNP. …………………………………………

Pentru participantii minori de la categoriile de Open sau de la categoria
Family:
Numele parintelui
Numele adultului care insoteste minorul
care participa la categoria Family

PRIN SEMNAREA ACESTUI DOCUMENT DECLAR CĂ RENUNȚ LA ORICE DREPT
DE A ACȚIONA ÎMPOTRIVA PĂRȚILOR IMPLICATE ÎN ORGANIZAREA
EVENIMENTULUI ISVERNA MTB KARST RACE, ASTFEL CUM SUNT DEFINITE MAI
JOS ȘI CĂ ÎMI ASUM TOATE RISCURILE CU PRIVIRE LA PARTICIPAREA MEA LA
ACEST EVENIMENT, ÎN URMĂTOARELE CONDIȚII:
I. DEFINIȚII :
În acest act:
a. termenul „ACTIVITĂȚI” cuprinde, fără a se limita la: ciclism, ciclism montan,
activități de alergare, cros montan, excursii, campare, incluzând, dar fără a se limita la:
ciclism/alergare/mers și/sau cățărat pe pante cu înclinare mare și zone accidentate, gol
alpin, creste, culoare, abrupturi, văi, grohotișuri, pășuni alpine, pajiști, zone împădurite și
tăieturi, jnepenișuri, gropi sau șanțuri deschise în teren, poteci marcate și nemarcate,
drumuri publice și forestiere; ape curgătoare, pâraie, aluviuni, etc.;
b. termenul “ EVENIMENT” reprezintă evenimentul ISVERNA MTB KARST
RACE care se va desfășura în data de 13 august 2017.

c. termenul „FORȚĂ MAJORĂ” reprezintă împrejurări de fapt imprevizibile și de
neînlăturat care pun părțile implicate (SPONSORII EVENIMENTULUI și PĂRȚILE
SCUTITE) în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile, incluzând dar fără a se limita la:
inundații, cutremure și orice alt fenomen natural care se răsfrânge asupra persoanei,
fenomene sociale (război, situații conflictuale violente, greve, explozii, intervenții fortuite
asupra căilor de comunicații și de acces, întreruperi forțate de alimentare cu hrană și
combustibil, etc.);
d. termenul ’’PĂRȚI SCUTITE’’ include Clubul Sportiv Luceafărul, împreună cu
partenerii săi, Asociația Cyclomaniacs și Consiliul Județean Mehedinți și de asemenea,
împreuna cu toţi ceilalţi ’’PARTENERI SI SPONSORI AI EVENIMENTULUI’’ după cum
se aplică și respectivilor manageri, acţionari, funcţionari, ghizi, angajaţi, împuterniciți,
administratori, instructori, voluntari, contractori și subcontractori, reprezentanţi, etc;
e. termenii: „RISCURI, PERICOLE, PRIMEJDII” cuprind, fără a se limita la:
pericol de răni/deces provocate de frig sau căldură, hipotermie, insolație, deshidratare,
degerături, arsuri, rău de altitudine; răni/deces provocate de căderi de pietre, pământ,
gheață, copaci și alte asemenea elemente; răni/deces provocate de schimbarea
condiţiilor atmosferice, furtuni, grindină, fulgere, viituri, ninsori, ceață, avalanşe de
zăpadă/pietre, zăpadă, gheață, ploaie, noroi, trafic; răni/deces provocate de căderi,
alunecări, căderi în gol, schimbări sau variaţii ale terenului pentru alergare ce pot crea
puncte moarte sau zone cu vizibilitate redusa schimbări sau variaţii ale suprafeţei sau
sub-suprafeţei de deplasare, inclusiv schimbări produse de om sau zone artificiale;
răni/deces provocate de impactul sau coliziunea cu obiecte, stânci, copaci, pietre,
garduri, participanţi, spectatori, alţi oameni; vehicule, echipament de legătură,
semnalizare și protecţie, alte echipamente sau structuri, alte obiecte; răni/deces
provocate de incendii, vegetaţie, animale sălbatice, insecte, şerpi, câini, alte animale,
îndrumarea greşita din cauza semnalizării sau a harţii, neglijența altor concurenți sau
spectatori, etc.
f. termenul ’’SPONSORI EVENIMENT’’ include organizatorul Clubul Sportiv
Luceafărul și partenerii, furnizorii, distribuitorii, societățile comerciale, persoanele
autorizate ale acestora și orice operatori, asociaţii, instituţii, corporaţii, fundaţii, societăți
și comitete, care oferă sau pun la dispoziţie fonduri, facilităţi, locaţii, cazare, produse
sau servicii pentru competiţia ISVERNA MTB KARST RACE sau care sunt asociate cu
EVENIMENTUL în calitate de sponsor, colaborator, furnizor, partener, organizator,
voluntar, donator sau promotor.
II. ASUMAREA RISCURILOR :
Cunosc și îmi asum faptul că participarea la EVENIMENT implică numeroase
RISCURI, PERICOLE, PRIMEJDII în legătură cu ACTIVITĂȚILE descrise mai sus
Cunosc și îmi asum faptul că PĂRȚILE SCUTITE și SPONSORII
EVENIMENTULUI nu poartă răspunderea cu privire la ACTIVITĂȚILE și în legătură cu
RISCURILE, PERICOLELE, PRIMEJDIILE astfel cum au fost definite mai sus.
Cunosc și îmi asum faptul că orice efect negativ produs asupra mea și/sau
asupra bunurilor mele, a persoanelor aflate sub supravegherea mea și/sau a bunurilor
acestora, de ACTIVITĂȚILE descrise mai sus, inclusiv de cele referitoare la
evenimentele de FORȚĂ MAJORĂ în legătură cu: cazare; servicii și produse de cazare;

catering; servicii alimentare; și ORICE ACTIVITATE NEINTENȚIONATĂ din partea
Clubului Sportiv Luceafărul, a partenerilor și a sponsorilor evenimentului special sau din
partea respectivului personal, inclusiv neasigurarea de către PĂRȚILE SCUTITE a
pazei sau protecției pentru mine și/sau a celor aflați sub supravegherea mea, împotriva
RISCURILOR, PERICOLELOR ȘI PRIMEJDIILOR de participare la EVENIMENT,
exonerează de răspundere PĂRTILE SCUTITE și SPONSORII EVENIMENTULUI.
Cunosc și sunt de acord cu faptul că organizatorii își rezervă dreptul de a anula
competiția sau de a schimba traseul cu notificare cu termen scurt din cauza anumitor
interdicții, condiții atmosferice, animale sălbatice, motive de securitate, cazuri de forță
majoră sau din alte astfel de motive neimputabile organizatorilor fără a rambursa
participantului suma plătită pentru înscriere.
Confirm faptul că am cunoștință de RISCURILE, PERICOLELE, PRIMEJDIILE și
imposibilitatea de a fi în deplină siguranță, asociate EVENIMENTULUI și declar că
accept liber, în mod voluntar și îmi asum pe deplin următoarele:
Orice astfel de RISCURI, PERICOLE ȘI PRIMEJDII
Posibilitatea ca, prin participarea la EVENIMENT, pentru mine sau pentru
cei aflați sub supravegherea mea de VĂTĂMARE CORPORALĂ, DECES,
DISTRUGERE SAU PIERDERE A BUNURILOR PERSONALE.
Anularea competiției sau schimbarea traseului cu notificare pe termen scurt
din cauza anumitor interdicții, condiții atmosferice, animale sălbatice, motive
de securitate, cazuri de forță majoră sau din alte astfel de motive
neimputabile organizatorilor fără a rambursa participantului suma plătită
pentru înscriere.
Categoria Family a fost creata pentru a facilita prezenta in cadrul concursului a copiilor
cu varsta cuprinsa intre 8 si 14 ani neimpliniti. Acestia pot participa doar la tura scurta a
concursului in cazul in care sunt insotiti de unul dintre parinti sau de catre un adult
pentru care parintele si-a dat acordul scris. Daca adultul care urmeaza sa insoteasca
minorul pe traseu nu este parintele sau tutorele legal al acestuia, acesta are obligatia sa
prezinte la start declaratia pe proprie raspundere semnata de catre parinte, prin care
parintele si-a dat acordul ca minorul sa fie insotit pe traseu de catre acesta.
Daca minorul este insotit de cate parinte pe traseu, parintele va prezenta la start
declaratia pe proprie raspundere prin care isi asuma responsabilitatea pentru siguranta
copilului pe parcursul traseului.
SCUTIRE, DEROGARE DE LA REVENDICĂRI
Ținând seama de acceptarea de către PĂRȚILE SCUTITE a cererii mele de a
participa la EVENIMENT care valorează angajament ferm din partea mea în condiţiile
stabilite prin prezentul act și, având în vedere permisiunea de utilizare a proprietății,
facilităţilor, transportului, potecilor, drumurilor de orice fel, traseelor de competiţie și a
altor facilităţi puse la dispoziţie de PĂRȚILE SCUTITE și de SPONSORII
EVENIMENTULUI, prin prezenta:

a. RENUNȚ la orice revendicare pe care o am sau aș putea-o avea împotriva
PĂRȚILOR
SCUTITE
și
EXONEREZ
DE
ORICE RESPONSABILITATE
ORGANIZATORII cu privire la efectele RISCURILOR, PERICOLELOR, PRIMEJDIILOR
cauzate de EVENIMENT, inclusiv cu privire la neasigurarea de către PĂRȚILE
SCUTITE a pazei sau protecției pentru mine și/sau a celor aflați sub supravegherea
mea, împotriva RISCURILOR, PERICOLELOR ȘI PRIMEJDIILOR.
b. RENUNȚ la orice fel de acţiuni, cauze de acţiuni, procese, despăgubiri,
revendicări și cereri de orice fel ce pot fi făcute de către mine împotriva PĂRȚILOR
SCUTITE în legătură cu vătămarea mea corporala sau decesul meu și/sau în legătură
cu vătămarea corporală a celor aflaţi sub supravegherea mea sau pentru decesul
acestora și pentru: distrugeri ale bunurilor personale, anularea competiţiei, pierderi,
pagube,sau cheltuieli; și, în măsura în care le pot preveni, orice fel de acţiuni, cauze de
acţiuni, procese, despăgubiri, revendicări și cereri de orice fel ce pot fi făcute de cei care
pot suferi de pe urma participării mele la EVENIMENT, din orice cauză, inclusiv, dar
nelimitat la orice activitate neintenționată a PĂRȚILOR SCUTITE și, mai mult, cu privire
la neasigurarea de către PĂRȚILE SCUTITE a pazei sau protecției pentru mine și/sau a
celor aflați sub supravegherea mea, împotriva RISCURILOR, PERICOLELOR ȘI
PRIMEJDIILOR.
c. Având în vedere că simpla înscriere a mea și/sau a celor aflaţi sub
supravegherea mea la EVENIMENT, are ca efect asumarea de către mine a riscurilor
pe care le implică un astfel de eveniment, semnarea prezentului act de exonerare este
determinantă și suficientă pentru mine și pentru cei în patrimoniul cărora s-ar putea
naşte orice drept legat de această participare. În consecinţă, semnarea prezentului act
reprezintă o asumare conştientă a efectelor negative produse ca urmare primirii mele la
EVENIMENT și o exonerare deliberată de răspundere pentru PĂRȚILE SCUTITE,
recunoscută ca atare de mine și, implicit, de către succesorii, împuterniciții sau
reprezentanţii mei.
d. Accept să permit utilizarea imaginii mele cu privire la promovarea sau
prezentarea EVENIMENTULUI pentru actuala ediție și pentru viitoarele ediții și accept
să primesc corespondență cu privire la edițiile viitoare ale ISVERNA MTB KARST
RACE.
De asemenea, declar că sunt de acord că datele mele cu caracter personal, pe
care le-am comunicat organizatorilor cu ocazia participării la EVENIMENT, să fie
stocate și utilizate de către aceștia, respectând însă caracterul confidenţial, în
conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în
ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor
date, transpusă prin Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date cu modificările
şi completările ulterioare, precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind
prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul
comunicaţiilor electronice, transpusă prin Legea nr.506/2004.
Pentru încheierea prezentului document nu mă bazez pe nici o relatare sau
declaraţie verbală sau scrisă făcută de PĂRȚILE SCUTITE cu privire la siguranţa
EVENIMENTULUI, decât cele expuse în prezentul contract.

CONFIRM CĂ AM CITIT ȘI AM ÎNȚELES PREZENTUL DOCUMENT ÎNAINTE
DE A-L SEMNA ȘI CĂ SUNT CONȘTIENT DE FAPTUL CĂ, PRIN SEMNAREA
PREZENTEI DECLARAȚII, RENUNȚ LA DREPTUL DE A ACȚIONA PE CARE EU SAU
SUCCESORII MEI, ÎMPUTERNICIȚII ȘI/SAU REPREZENTANȚII MEI LE-AM PUTEA
AVEA ÎMPOTRIVA PĂRȚILOR SCUTITE ÎN CAZUL PRODUCERII EFECTELOR
NEGATIVE A PARTICIPĂRII LA EVENIMENT.

Nume/ Prenume/ CNP participant:

Semnătura participant:

Nume/ Prenume/ CNP parinte (pentru
participantii cu varsta cuprinsa intre 14
ani inpliniti si 18 ani de la categoriile de
Open):

Semnătura parinte:

Acest document trebuie completat în întregime, datat și semnat de participant, părinte
sau tutore dacă participantul are sub 18 ani și un martor în vederea participării la
evenimentul ISVERNA MTB KARST RACE.

Pentru categoria Family:
Semnatura parintelui minorului care
participa la categoria Family
……………………………………………….
Semnatura adultului care insoteste
minorul participant la categoria Family

……
…………………………………………

