
DECLARAŢIA SPORTIVULUI

Subsemnatul...............................................................................................,
în  calitate  de  părinte/tutore/reprezentant  legal  al  sportivului
minor  .........................................................................................................
înţelegând că semnătura mea nu limitează obligaţia organizatorului de a prepara
şi întreţine pistele de concurs în concordanţă cu regulamentul și standardul de
securitate al cocursului  și /sau în concordanță cu reglementările și standardele
de securitate conform reglementărilor și legilor naționale aflate în vigoare,

Numele 
(sportivului)

Prenumele 
(sportivului)

Anul naşterii

(sportiv)

Oraș

(sportiv)

Disciplina: schi alpin Sex: masculin □  feminin □

fac următoarea declaraţie:

1. REGULAMENTUL; REGLEMENTĂRI ŞI PROCEDURI

Semnez şi accept ca fiecare participare a sportivului menționat mai sus la
orice  competiţie  care  este  inclusă  în  cadrul  în  cadrul  ,,Mini  Cupa
României,, 
- Cupa CSS Petroșani/Cupa Straja – Etapa I-a
- Cupa Sport Alll – Etapa a II-a
- Kids Ski Challenge – Etapa a III-a
- Cupa Baia Sprie – Etapa a IV-a
- Cupa Active Ski/Cupa ProX – Etapa a V-a
- Cupa Dan Căpitan – Etapa a VI-a
- Cupa Gândăcel – Etapa a VII-a
- Cupa We Ski/Cupa SportN’Joy – Etapa a VII-a – FINALA MCR
 înseamnă acceptarea de către mine a prevederilor regulamentare stabilite care
se aplică pentru fiecare concurs în cauză și  pentru ,,Mini Cupa României,,.
Drept  consecinţă,  sunt  de  acord să  mă supun acestor  reguli,  reglementări  şi
proceduri, precum şi deciziilor organizatorilor: 
- CSS Petroșani – Etapa I
- CS Sport All Sfântu Gheorghe – Etapa a II-a
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- AS Ski Racing Armada 24 – Etapa a III-a
- CSS Baia Sprie – Etapa a IV-a
- CS Active Ski/Outdoor Ski School – Etapa a V-a
- CSS Soimii Sibiu – Etapa a VI-a
- Clubul Sportiv Gligor – Etapa a VII-a
- CS SportN’Joy/ Scoala de schi WeSki– Etapa a VIII-a
și  a  reprezentanților  lor  legali  de  a  le  aplica,  prevăzute  în  regulamentul
concursurilor și în regulamentul ,,Mini Cupa Romaniei,,.

2. RECUNOAŞTEREA RISCURILOR

Sunt perfect conştient de riscul potenţial pe care îl implică competiţiile de
schi,  precum şi  de riscul  datorat vitezei  şi  forţei gravitaţionale,  fie în cadrul
antrenamentelor, fie în competiţia propriu-zisă. Recunosc că apar riscuri sporite
în încercarea de a obţine rezultate cât mai bune şi care solicită la maximum
capacitatea fizică a sportivului minor. Cunosc de asemenea şi accept faptul că
factorii  de  risc  includ  condiţiile  de  mediu,  echipamentul  tehnic,  influenţele
atmosferice, obstacolele naturale, precum şi cele artificiale. Sunt de asemenea
conştient că, anumite mişcări sau acţiuni nu pot fi întotdeauna anticipate sau
controlate,  motiv  pentru care  nu pot  fi  evitate  sau  prevenite  prin  măsuri  de
siguranţă.

În consecinţă, cunosc şi accept faptul că, atunci când sportivul minor este
implicat în activităţi competiţionale, își poate risca integritatea fizică şi în cazuri
extreme, chiar viaţa.

În  plus,  cunosc  şi  accept  faptul  că,  pericolele  de  mai  sus  legate  de
participarea sportivului minor pot afecta terţe persoane şi părţi în cadrul zonelor
de antrenament şi competiţie.

Sportivul  minor  va  efectua  personal  inspecţia  traseelor  de  concurs  şi
antrenament  (recunoașterea)  şi  va  informa  imediat  antrenorul  după  caz
părintele/tutorele/reprezentantul legal și obligatoriu va fi anunțat juriul/oficialii
competiției  cu privire la orice probleme de siguranţă ar putea avea sportivul
minor. Înţeleg să răspund pentru alegerea echipamentului corespunzător, pentru
păstrarea acestuia în bune condiţii, pentru viteza cu care va concura, precum şi
pentru alegerea trasei.
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3. RĂSPUNDERE PERSONALĂ

Înţeleg să fiu găsit personal răspunzător faţă de terţi pentru pagubele sau
accidentările pe care acestea le-ar suferi ca urmare a unor incidente legate de
participarea sportivului minor la antrenamente sau competiţie.

4. ELIBERARE DE RĂSPUNDERE

Conform regulamentelor concursurilor 
- Cupa CSS Petroșani/Cupa Straja – Etapa I-a
- Cupa Sport Alll – Etapa a II-a
- Kids Ski Challenge – Etapa a III-a
- Cupa Baia Sprie – Etapa a IV-a
- Cupa Active Ski/Cupa ProX – Etapa a V-a
- Cupa Dan Căpitan – Etapa a VI-a
- Cupa Gândăcel – Etapa a VII-a
- Cupa We Ski/Cupa SportN’Joy – Etapa a VIII-a – FINALA MCR

și a regulamentului ,,Mini Cupa României,, , organizatorii:
- CSS Petroșani – Etapa I
- CS Sport All Sfântu Gheorghe – Etapa a II-a
- AS Ski Racing Armada 24 – Etapa a III-a
- CSS Baia Sprie – Etapa a IV-a
- CS Active Ski/Outdoor Ski School – Etapa a V-a
- CSS Soimii Sibiu – Etapa a VI-a
- Clubul Sportiv Gligor – Etapa a VII-a
- CS SportN’Joy/ Scoala de schi WeSki– Etapa a VIII-a
și  reprezentanții  acestora,  membrii  acestora,  directorii,  oficialii,  angajaţii,
voluntarii, contractanţii şi agenţii acestora sunt eliberaţi de orice răspundere sau
obligație patrimonială sau de altă natură cu privire la pagubele, pierderile sau
accidentările, lovirii și/sau ranirii cauzate de participarea sportivului minor sau
care  ar  putea  rezulta  din  participarea  sportivului  minor  la  competiţiile  şi
antrenamentele desfăşurate în cadrul concursurilor: 
- Cupa CSS Petroșani/Cupa Straja – Etapa I-a
- Cupa Sport Alll – Etapa a II-a
- Kids Ski Challenge – Etapa a III-a
- Cupa Baia Sprie – Etapa a IV-a
- Cupa Active Ski/Cupa ProX – Etapa a V-a
- Cupa Dan Căpitan – Etapa a VI-a
- Cupa Gândăcel – Etapa a VII-a
- Cupa We Ski/Cupa SportN’Joy – Etapa a VIII-a – FINALA MCR

și în cadrul ,,Mini Cupa României,,.
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Această  Declaraţie,  guvernată  şi  interpretată  în  conformitate  cu  cadrul
legal  aplicabil  se  extinde  şi  asupra  moştenitorilor  mei,  succesorilor,
beneficiarilor,  rudelor  apropiate  sau  celor  cu  drepturi  care  ar  putea  intenta
acţiuni în instanţă.

Am citit şi înţeles Declaraţia Sportivului de mai sus.

Locul Data
Numele si prenumele

sportivului

Pentru sportivii minori (conform legislaţiei naţionale):

Părintele/ tutorele/ reprezentantul legal al participantului minor confirmă
prin prezenta acceptul său asupra tuturor termenilor, respectiv toate condiţiile de
mai sus.

Numele
părintelui/tutorelui/

reprezentat legal

Data Relația  față  de
sportivul
minor

Semnătura
părintelui/tutorelui/
reprezentant legal
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