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Prezenta declaraţie atestă faptul că m-am înscris ca alergator/alergatoare in cadrul Raiffeisen Bank Bucharest
International Marathon organizat in perioada 5-6 octombrie 2013 si declar pe propia răspundere, confirm si sunt de
acord următoarele:

1. Înteleg pe deplin riscul si resposabilitătile pe care le implică participarea mea la Raiffeisen Bank Bucharest
International Marathon 2013, risc si responsabilităti pe care mi le asum în întregime.
2. Înteleg pe deplin ce reprezintă participarea la o astfel de competitie al cărei traseu implică/poate implica, pe
parcursul acestuia, si trafic rutier.
3. Confirm că sunt apt/ă din punct de vedere medical si într-o formă corespunzătoare pentru a participa la un
asemenea eveniment solicitant fizic, cum este Raiffeisen Bank Bucharest International Marathon 2013, astfel încât
exonerez organizatorii, precum si oricine are legătură cu acestia (sponsori, parteneri, angajati, autorităti, oficiali,
voluntari, etc. ) de orice răspundere în legatură cu orice pretentii as putea avea, de orice natură, eu sau succesorii
mei, pentru eventuale accidentări, boală, deces sau orice alte probleme medicale care ar putea apărea pe parcursul
desfăsurării competitiei la care particip.
4. Declar că sunt apt fizic, m-am antrenat suficient pentru participarea la eveniment si nu am fost sfătuit să nu
particip la acest eveniment de către un medic.
5. De asemenea, exonerez organizatorii, precum si oricine are legătură cu acestia (sponsori, parteneri, angajati,
autorităti, oficiali, voluntari, etc. ) de orice răspundere în legatură cu orice pretentii as putea avea, de orice natură, eu
sau succesorii mei, pentru eventuale furturi/ pierderi ale bunurilor proprii care ar putea fi comise la acest eveniment.
6. Declar în mod expres că sunt de acord să primeasc tratament medical care poate fi considerat oportun în caz
de vătămare, accident sau boală în timpul evenimentului.

Declar, prin prezenta, că în situatia în care ar surveni pe parcursul competitiei evenimente ca cele descrise
mai înainte la punctul 3, mă angajez să suport toate cheltuielile ocazionate de transportul către o unitate medicala
specializată si declar că renunt la orice pretentii as putea avea în legătură cu un astfel de transport si/sau tratament
de urgentă, întârzieri ori deficiente în legătură cu acesta.
7. Prin prezenta îmi asum toate riscurile de participare.
Declar că îmi dau seama că pe parcursul desfăşurării evenimentului ar putea apărea diferite incidente din cauza
neglijenţei persoanelor sau entităților organizatoare ale acestui eveniment, în legătură cu dar fără a fi limitată la
utilizarea necorespunzătoare a echipamentelor sau bunurilor deținute, păstrate sau controlate de aceştia, incidente
care s-ar dovedi periculoase mie şi care mi-ar putea dăuna fizic şi/sau patrimonial, şi declar că exonerez organizatorii,
precum si oricine are legătură cu acestia (sponsori, parteneri, angajati, autorităti, oficiali, voluntari, etc. ) de orice
răspundere în legatură cu orice pretentii as putea avea, de orice natură, eu sau succesorii mei.
8. Declar că am primit kit-ul de concurs.

Asociaţia Bucharest Running Club şi/sau Raiffeisen Bank nu sunt răspunzătoare pentru obiectele pierdute şi/sau
furate.
Asociaţia Bucharest Running Club şi/sau Raiffeisen Bank îşi rezervă dreptul de a anula evenimentul sau de a
schimba data desfăşurării acestuia, precum şi orice alte detalii legate de desfăşurarea evenimentului.
Înţeleg şi sunt de acord că taxele de participare/înscriere la eveniment, pe care le-am achitat nu sunt returnabile şi nu
sunt transferabile.

Am citit şi înţeleg toate informaţiile de mai sus şi mă declar de acord cu ele, semnând această declaraţie.
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