
 
 

 
 
 
 

                                

FISA INSCRIERE “ACTIV pe doua roti” 
Intrecere pe biciclete 

                Vineri 31 mai , sat Cozmesti , com Stolniceni Prajescu, Jud. Iasi 

DECLARAŢIE TUTORE / PĂRINTE / ÎMPUTERNICIT LEGAL 

 
Subsemnatul(a) ____________________________________, născut(ă) la zz.ll.aa)______/______/________, 

domiciliat(ă) în localitatea  sat Cozmesti/Stolniceni, comuna Stolniceni Prajescu, judetul Iasi, identificat cu 

C.I./B.I. seria _______, nr. _________________, eliberat de _______telefon_____________________ in 

calitate de părinte/tutore /împuternicit  legal al minorului________________________________________ 

nascut la data de _______________, 

declar prin prezenta că sunt de acord cu participarea copilului meu/minorului aflat sub tutela mea la 

 întrecerea ACTIV pe DOUA ROTI , organizată în data de  vineri, 31 mai 2019, pe traseele amenajate şi 

marcate de organizatori în sat Cozmesti, judetul Iasi.  
 
Menţionez că sunt informat în legătură cu riscurile pe care le implică practicarea ciclismului în condiţiile pe 

care le presupune un asemenea eveniment , sunt de acord cu aceste condiţii şi în cazul implicării copilului meu/minorului aflat sub tutela 

mea într-un accident survenit în timpul concursului, îmi voi asuma întreaga răspundere pentru incidentul respectiv  şi nu voi pretinde 

organizatorului nici un fel de daune pentru acesta. 
 

Sunt conştient că participarea la o competiţie de acest nivel presupune abilităţi tehnice în ceea ce  

priveşte stăpînirea bicicletei, mă oblig prin aceasta să-i asigur copilului meu/minorului aflat sub tutela mea toate echipamentele de 

protecţie necesare pentru un asemenea eveniment (cască de protecţie, echipament de protecţie, bicicletă în stare bună de funcţionare) 

şi le garantez organizatorilor că acesta le va purta pe timpul tuturor parcurgerilor pe traseul de concurs şi în timpul antrenamentelor, 

dacă va fi cazul. 
 

Asigur că minorul aflat sub tutela mea/copilul meu va fi receptiv la eventualele sfaturi ale organizatorilor pe întreaga durată a 

evenimentului şi că se va supune deciziilor lor atunci când acestea sunt de interes general. 
 

Precizez că nu îi voi trage pe organizatorii concursului la răspundere în cazul în care copilul meu/minorul pe care îl reprezint va fi 

descalificat din compeţitie pentru nerespectarea regulamentului concursului. 
 

Pe propria mea răspundere, mai declar următoarele: 
 

1. Datele de mai sus sunt exacte; 
 

2. Am citit Regulamentul de Participare publicat pe site-ul https://gipsyeye.files.wordpress.com/2019/05/regulament-concurs-biciclete-

v-is.pdf si mi-a fost citit la sedinta tehnica dinaintea concursului si  sunt de acord cu acesta și îl voi respecta în totalitate, atât eu cât și 

minorul pe care îl reprezint; 
 

3. Copilul meu/minorul pe care îl reprezint este apt din punct de vedere medical pentru probele acestui concurs; 

 
4. Copilul meu/minorul pe care îl reprezint are pregătirea fizică, psihică şi tehnică corespunzătoare particip ării la acest concurs; 

 
5. Înţeleg implicaţiile juridice ale participării la acest concurs şi îmi asum întreaga răspundere în cazul în care copilul meu/minorul pe care 
îl reprezint este implicat într-un accident; 

 
6. Copilul meu/minorul pe care îl reprezint este dotat cu o bicicletă ce se află într-o bună stare de funcţionare şi posedă echipamentul 

de protecţie necesar unui asemenea concurs: cască de protecție, echipament de protecție, etc. 

 
7. Sunt de acord ca datele mele personale, completate în formularul de mai sus să fie folosite în scopuri de informare cu privire la 

concursul ACTIV pe DOUA ROTI 2019 și toate aspectele legate de acesta. 

 

 

Data: ................................ Semnătura: ................................ 
 

Categorie (bifati 
cu x) 

Numar 
concurs  

3-4 ani    

5-6 ani   

7-8 ani   

9-10 ani   

11-12ani   

13-16ani   
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