DECLARAŢIE C O N C U R E N T
Subsemnatul

_____________________________________

domiciliat/ă

la

adresa:

_____________________________________________________________________________________
posesor al actului de identitate seria______, nr. ________________, tel. ___________________________
declar pe proprie răspundere că SUNT VACCINAT / AM AVUT COVID-19 / SUNT TESTAT, sunt apt
din punct de vedere medical pentru participarea la acest eveniment şi sunt de acord să particip pe propria
răspundere la evenimentul Ceala XC 2022.
De asemenea imi asum:
- faptul că organizatorii nu sunt răspunzători de posibilele accidente şi/sau prejudicii cauzate de
participarea la acest eveniment;
- toate condiţiile de participare prevăzute în Regulamentul evenimentului, inclusiv măsurile
speciale de distanţare şi protecţie anti-covid;
- utilizarea de catre organizatori sau imputerniciţii acestora a imaginilor din cadrul
evenimentului;
- primirea de informatii, pe email şi/sau sms, cu privire la evenimentele Euromediu
(noutăţi/newsletter), stocarea şi prelucrarea acestora de către organizator in condiţiile stipulate
pe site, fără a fi instrăinate către terţi.
- faptul că purtarea căştii de protecţie este obligatorie, iar lipsa ei duce la descalificare.
Dau prezenta declaraţie pentru evenimentul menţionat mai sus, o susţin şi o semnez:
Semnătură: __________________

Data: ________________
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