
 

ANEXA 1 

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE PARTICIPANT +18 ANI 

 

Subsemnatul/a .............................................................................................................., identificat cu BI/CI 

seria ............., nr. ..............., născut/ă la ............................................................................, cu domiciliul în 

................................................................................................................................., telefon 

..................................... și adresa de e-mail .................................................................., 

SAU 

SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE TUTORELE UNUI PARTICIPANT MINOR 

Subsemnatul/a ..................................................................................................................., identificat cu 

BI/CI seria ............., nr. ..............., născut/ă la ..........................................................., cu domiciliul 

în......................................... 

................................................................................................................................, telefon 

.................................... și adresa de e-mail ......................................................, în calitate de părinte/tutore 

legal al Subsemnatului/ei ......................................................................, 

luând la cunoștiință prevederile legale privind falsul în declarații, DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

următoarele aspecte: 

 Am luat la cunoștință prevederile regulamentului de participare și desfășurare al CROSULUI USAMV 

publicat pe site-ul www.crosul.usamv.ro și mă oblig să le respect; 

 Sunt apt/ă din punct de vedere al stării de sănătate fizică şi mentală, în deplină cunoştinţă a 

capacității de a participa la un efort fizic prelungit și în condiții meteorologice specifice pentru 

competiții outdoor, nu sufăr de nicio afecțiune care să îmi interzică să particip la eveniment sau să 

îmi pericliteze starea de sănătate în timpul desfășurării evenimentului și îmi asum întreaga 

responsabilitate în ceea ce privește participarea la competiția  CROSUL USAMV, organizat de către 

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (USAMV) în parteneriat 

cu Clubul Sportiv Municipal București sub egida Federației Române de Atletism, alături de 

Campioana Olimpică, Gabriela Szabo și desfășurat în data de 2 aprilie 2022, începând cu orele 

10:00; 

http://www.crosul.usamv.ro/


 Îmi asum pe propria răspundere că sunt într-o formă corespunzătoare pentru a participa la un 

concurs de anduranţă, cum este CROSUL USAMV, astfel încât organizatorii, precum şi oricine are 

legătură cu aceştia (sponsori, parteneri, angajaţi, voluntari, etc.) sunt exonerați pentru eventuale 

accidentări, răniri, deces sau pagube de orice natură care pot apărea în timpul sau ca urmare a 

participării mele la eveniment; 

 Am luat la cunoștință recomandările din partea organizatorilor cu privire la echipamentul 

(vestimentație și încălțăminte) adecvat folosit în condiții optime pe parcursul competiției; 

 Îmi asum că NU voi intra în competiție sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe 

interzise de către WADA - Agentia Mondiala Antidoping si ANAD - Agentia Naționala Antidoping. 

 Am obligaţia de a asculta şi de a respecta indicaţiile/instrucţiunile organizatorilor şi observatorilor 

(arbitrii delegați din partea CSM București); 

 Sunt de acord ca arbitrii delegați să poată descalifica un participant la eveniment dacă acesta încalcă 

regulamentul oficial de participare dar și dacă manifestă un comportament neadecvat față de 

organizatori sau față de ceilalți participanți implicați; 

 Înțeleg și îmi asum în totalitate ca organizatorii să prelucreze și să folosească în scop publicitar sau 

de promovare materiale foto/video surprinse în timpul participării la eveniment pentru publicarea 

în spațiul virtual sau pentru realizarea diplomelor, afișelor și a altor materiale informative dedicate 

activităților din cadrul acestui eveniment. 

 

 Sunt de acord ca prelucrarea datelor cu caracter personal (nume, prenume, data nașterii, seria și nr. C.I., domiciliul 

și număr de telefon) să fie utilizate exclusiv pentru afișarea clasamentului conform Regulamentul UE 679/2016.   

 Sunt de acord ca datele ce implică imagini foto și video realizate pe parcursul CROSULUI USAMV să fie utilizate în 

spoturi sau materiale publicitare pentru următoarele editii ale evenimentului. 

 Îmi asum că am intrat în posesia kit-ului de concurs. 

 Sunt de acord cu dovada prezentării rezultatului negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 

nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul 

SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, elevului sub 18 ani, înscris la concurs.  

 Am citit și am înțeles informațiile de mai sus și declar pe proprie răspundere că sunt de acord cu acestea, semnând 

acestă declarație: 

 

  

            DATA                                                                                                                                             SEMNĂTURA 

 

 

 

 

 


