DECLARAŢIE DE LUARE LA CUNOŞTIINŢĂ

Subsemnatul
...................................................................................,
domiciliat
in
..............................................................................................,
identificat cu CI/BI ................................., CNP ......................................, intentionez sa particip in
perioada ............................. la Competitiile sportive, organizate de societatea comerciala
Teamexpert Europe srl, persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, str. Pictor Obedeanu, nr
18, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti cu nr. J40/3435/2008, CUI RO23387977,
denumita in continuare Organizator, si declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art.
292 Cod penal, urmatoarele:
Am luat la cunostiinta că aceste competitii 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 accidentări, răniri, loviri care ar putea rezulta din participarea mea la
aceste Competitii.
De asemenea decalar ca sunt sănătos şi apt pentru competitiile respective şi ma 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.
De asemenea declar ca am citit Regulamentul Competitiilor si sunt de acord cu cele stipulate.
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.
Competitiile sportive includ, fara a se limita la, concursul de schi extrem CUPA MALINULUI.
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 ....................................................................., astãzi ................................, în
….. exemplare.

Semnatura …………………
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