
 

 

  DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE 
 

 

Declar că particip în mod voluntar la evenimentul “Cupa Mondial” din data de 10.06.2018, desfășurat în zona                 
Cotul Mic a orașului Lugoj.  

Sunt conștient/ă că participarea mea implică anumite riscuri și că organizatorul evenimentului, SC Mondial              
SRL, sponsorii sau orice altă societate afiliată, nu îmi poate garanta siguranța. Fiind conștient de acest risc,                 
declar prin prezenta că, în cazul în care voi suferi un accident sau voi fi vătămat, nu voi solicita                   
organizatorului, producătorului sau sponsorilor evenimentului, niciun tip de despăgubiri.  

Exonerez SC Mondial SRL si partenerii acestuia de orice răspundere cu privire la reclamațiile aduse de terțe                 
părți datorită daunelor cauzate de mine.  

Mă angajez să respect regulile competiției și regulile de siguranță comunicate mie de către Organizator. 

Autorizez și îmi dau consimțământul expres de a fi transportat la spital / de a-mi asigura asistența medicală în                   
urma cererii exprese a reprezentanților Organizatorului, în cazul în care în opinia acelor persoane asistența               
medicală este necesară.  

Acord Organizatorului dreptul exclusiv de a înregistra materiale foto, audio și video cu persoana mea pe                
perioada participării mele la Concurs și de a utiliza sau reproduce materiale astfel obținute, împreună cu                
numele și localitatea în care domiciliez pentru a face public concursul si premierea câștigătorilor, însă doar în                 
legătură cu prezentul concurs, fără limită de timp sau de teritoriu, dar fără a-mi leza imaginea. Cesiunea                 
drepturilor se face fără nici un fel de plată și declar că nu voi avea ulterior niciun fel de pretenție materială                     
sau de altă natură.  

AM SEMNAT PREZENTUL DOCUMENT DUPĂ CE L-AM CITIT CU ATENȚIE ȘI AM ÎNȚELES PE DEPLIN               
IMPLICAȚIILE REZULTATE DIN SEMNAREA LUI.  

 

Nume și Prenume ....................................................................................................................................  

Telefon: .....................................................................................................................................................  

Semnătură: ...............................................................................................................................................  

Data nașterii: ............................................................................................................................................  

 

În situația în care concurenții nu au împlinit vârsta de 18 ani până la data concursului, este necesar și                   
acordul părintelui sau a tutorelui legal:  

Nume și prenume părinte/ tutore legal: .................................................................................................... 

Telefon: .......................................................................................................................................................  

Adresă: ........................................................................................................................................................  

Semnătură părinte / tutore legal: ................................................................................................................ 

 
 


