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*se completeaza doar in cazul minorilor 

DECLARAŢIE DE LUARE LA CUNOŞTIINŢĂ ŞI ASUMARE A RESPONSABILITĂŢII 
 

Subsemnatul ___________________________________________________, 
domiciliat in (oraș, strada, nr) __________________________________________, 
identificat cu CI/BI ______________, CNP ____________________,  voi participa la 
competiția de downhill mountain bike "Back to the Roots 4" Baia Sprie 16-17 Mai 
2014 organizată de Clubul Sportiv Garage Racing, cu sediul în Baia Mare, denumită 
in continuare Organizator, si declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile 
art. 292 Cod penal, urmatoarele: 

- Am luat la cunostiinta că aceste competiții sunt considerate extreme şi includ 
o mare doză de risc, imi asum acest risc, iar în caz de accident nu voi întreprinde nici 
o acţiune împotriva organizatorilor. 

-În numele meu sau al reprezentanţilor mei legali eliberez de bună voie, prin 
prezenta pe Organizator si pe reprezentantii sai legali, de orice fel de răspundere sau 
obligaţie patrimoniala sau de alta natura pentru orice fel de accidentări, răniri, loviri 
care ar putea rezulta din participarea mea la aceste concursuri. 

De asemenea declar ca sunt sănătos şi apt pentru competițiile respective şi mă 
oblig sa nu particip la competitiile respective sub influenţa alcoolului, drogurilor sau 
a efectelor stării de ebrietate. 

-Înţeleg pe deplin că am eliberat Organizatorul de orice obligaţie, răspundere 
sau despăgubiri pe care le-aş putea cere în prezent sau în viitor si ma declar singurul 
raspunzator pentru un eventual accident pe care l-as putea suferi. 

-Mă oblig să respect confidenţialitatea informaţiilor dezvăluite de către 
Organizator si sunt de acord ca materialele filmate sau fotografiate in care apar sa 
fie folosite de acesta in scopuri de promovare sau comerciale. 

-Am citit Declaraţia de asumare şi eliberare de răspundere de mai sus şi, prin 
semnătura mea, îmi dau acordul pentru cele stipulate mai sus. 
 

Redactat si procesat la sediul Biroului Notarilor Publici ___________________, 
astãzi, data autentificãrii, în trei exemplare, din care două s-au eliberat pãrtilor.* 
Data(zz/ll/aaaa): ____/____/________ 
 
Nume: _____________________ 
 
Semnatura: _____________________ 


