FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
MARȘUL ȘI CROSUL CASIOPEEA – 28.09.2019 PARCUL TINERETULUI
Nume şi prenume participant:...................................................................................................
Nume şi prenume tutore:..........................................................................................................
Categoriile:








Cursa copiilor -500 m (6 - 7 ani)
Cursa copiilor -750 m (8 -9 ani)
Cursa adolescenților -1,7 km (10 -13 ani)
Cursa juniorilor - 3 km (14-15 ani)
Cursa adulților - 6 km (16 ani+)
Cursa atleților - 9 km (16 ani+)
Marșul familiei - 3 km (toate vârstele)

Data naşterii......................................................................
Mărime tricou...................................................................
E-mail ...............................................................................
Număr de telefon .............................................................
Subsemnatul, declar pe proprie răspundere, fără nicio reținere și fără a fi silit, următoarele:
•
•
•
•
•
•
•
•

documentele prezentate la înscriere sunt valide, se referă la persoana mea/copilul meu și conținutul
acestora este veridic;
am luat la cunoștință regulamentul de participare la Crosul Casiopeea și sunt de acord cu toate
prevederile;
sunt clinic sănătos și apt pentru participarea la cros;
sunt de acord cu utilizarea de către ORGANIZATORI și PARTENERI a tuturor imaginilor în care apar eu
sau copilul meu (dacă este cazul);
voi respecta traseul stabilit, în caz contrar fiind descalificat din competiție;
voi purta la vedere numărul primit în urma înscrierii mele, pe toată perioada desfășurării crosului, în
caz contrar fiind descalificat din competiție;
voi purta tricoul în timpul cursei, în caz contrar fiind descalificat din competiție.
sunt de acord cu prelucrarea datelor personale ale mele și/sau ale copilului meu.

Îmi asum orice risc sau responsabilitate care decurge în urma participării mele/copilului meu la această
competiție. Scutesc de orice răspundere față de orice riscuri sau responsabilități (previzibile sau imprevizibile)
care pot surveni în urma înscrierii la această competiție, a parcurgerii traseului menționat în regulament şi a
participării la animațiile desfășurate în incinta Parcului Tineretului, pe oricare dintre organizatorii, şi oricare
dintre partenerii acestui cros. Subsemnatul înțeleg să nu ridic pretenții materiale/morale în prezent sau în viitor
pentru cele menționate mai sus.
Data: ...............................................

Semnătura: ......................................

