DECLARAŢIE PE PROPRIE
RĂSPUNDERE

Fiecare concurent trebuie sa fie constient de pericolele care pot aparea intr-o competitie de acest gen,
atat la proba de bicicleta cat si la cea de alergare montana, participarea fiind pe proprie raspundere.
Extras din regulament:
Concurentii sunt obligati:
- Sa cunoasca regulamentul concursului, necunoasterea acestuia nefiind admisa ca si scuza in cazul
penalizarilor sau descalaficarii sau din diverse alte motive
- Sa urmeze traseul oficial, sa nu foloseasca scurtaturi sau alte avantaje similare, sa treaca prin toate punctele
de control, stabilite la categoria lor si sa respecte indicatiile organizatorilor si a organelor de politie
- Sa aibe un comportament Fair Play fata de ceilalti concurenti
- Sa anunte organizatorii telefonic sau la primul punct de control in caz de retragere (indiferent de motiv) sau
de producerea accidentelor pe traseu ale altor concurenti
- Sa poarte o casca de protectie pe durata intregii curse de bicicleta
- Sa isi transporte singuri echipamentul (bicicleta, rucsac, etc) inapoi in zona de start in cazul abandonurilor
sau descalificarii. Exceptie fac accidentarile grave care nu permit transportul echipamentului
- Sa protejeze mediul inconjurator si sa nu lase resturi, ambalaje, sticle, camere de bicicleta, etc pe parcursul
traseului
Concurentii sunt obligati sa respecte regulile de circulatie si legislatia rutiera pe drumurile publice,
vor respecta instructiunile arbitrilor pe portiunile de traversare a drumurilor publice fiind constienti
ca in anumite zone circulatia nu va fi complet oprita.
Prin inscrierea pe proprie raspundere la conpetitia Duatlon Tara Barsei, concurentul renunta la orice
drept de a solicita despagubiri sau de a recurge in instanta impotriva oricarei persoane implicata in
organizarea competitiei, a partenerilor sau a sponsorilor pentru eventualele daune materiale sau
accidente.
Nume / Prenume
CNP
Serie si Nr.B.I / C.I
Semnatura

Prin semnarea acestei declaratii confirm ca am citit si inteles intregul regulamentul competitiei
Dutlon Tara Barsei (http://duatlontarabarsei.ro/regulament/), accept conditiile si regulile de
participare, fiind responsabil de propriile actiuni.

Data…………………………..

