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ACORDUL PĂRINTELUI/TUTORELUI LEGAL         
 

 

 

Subsemnatul.................................................................................. în calitate de părinte/tutore 

legal, identificat cu CI seria............., numărul........................................ îmi exprim acordul ca minorul 

..................................................................... (nume complet) să participe la Competiţia MTB I wheel 

for Moinești-Zemeș, Ediţia a IX-a,  din 27 august 2022. 

Declar că am parcurs toate informaţiile furnizate de Organizatori, am citit Regulamentul de 
desfăşurare al Competiţiei şi sunt de acord cu regulile impuse de organizator, Asociaţia ACTIV Moineşti, 
OMV PETROM, în parteneriat cu Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Moineşti şi Unitatea 
Administrativ Teritorială Comuna  Zemeş şi declar pe proprie răspundere cunoscând prevederile art. 292 Cod 
penal, următoarele: 

 înţeleg faptul că există riscuri cu privire la participarea minorului la această competiţie. Prin prezenta 
declaraţie, pe care o susţin şi o semnez, descarc de orice răspundere care poate apărea ca urmare 
a accidentării  şi/sau a pierderii bunurilor materiale prin furt sau alte metode, sau a avarierii bicicletei, 
pe organizatorul şi sponsorul competiţiei (Asociaţia ACTIV Moineşti, UAT Municipiul Moineşti, UAT 
Com Zemeș şi OMV PETROM),  precum şi pe alte persoane care fac parte din comisia de 
organizare. 

 de asemenea declar că am citit Regulamentul de desfăşurare al Competiţiei şi sunt de acord cu cele 
stipulate. 

 declar că am luat la cunoştinţă de condiţiile tehnice ale traseului şi gradul de dificultate (am luat la 
cunoştiinţă faptul că unele porţiuni de traseu trec prin locuri neamenajate şi neprotejate, prin zone 
împădurite, pe drumuri forestiere, poteci marcate şi nemarcate, creste, culoare, zone abrupte, văi, 
păşuni, pante/rampe cu înclinare mare, zone accidentate cu stânci, crengi, rădăcini etc. şi declar că 
fiul/fiica mea este informat şi conştient de acestea), condiţiile meteo, relieful zonei şi toate aspectele 
tehnice necesare şi sunt de acord cu acestea, asumându-mi întrega răspundere pentru participarea 
pe acest traseu de competiţie. 

 sunt perfect conştient că participarea la o competiţie de acest nivel presupune abilităţi tehnice 
superioare în ceea ce priveşte stăpânirea bicicletei. Mă oblig prin aceasta să-i asigur toate 
echipamentele de protecţie necesare pentru un asemenea eveniment (cască de protecţie şi 
echipament de protecţie, bicicletă în stare perfectă de funcţionare) şi le garantez organizatorilor că 
acesta le va purta atât pe timpul parcurgeri traseului de concurs. 

 de asemenea, prin prezenta declaraţie, sunt de acord ca Asociaţia ACTIV Moineşti, UAT Municipiul 
Moineşti, UAT Com Zemeș şi OMV PETROM să folosească în scop publicitar şi/sau comercial toate 
imaginile înregistrate pe suport media în timpul participării minorului la Competiţia MTB I wheel for 
Moineşti-Zemeş, fără a solicita niciun fel de avantaj material. În acest sens înţeleg că imaginea 
fiului/ficei mele poate apărea în clipuri sau alte materiale publicitare realizate în scopul promovării 
acestui eveniment şi/sau a imaginii sponsorilor, partenerilor sau organizatorilor acestuia şi consimt la 
aceasta. 

 prin prezenta declar că starea sănătăţii minorului este corespunzatoare şi îi permite participarea la 
competiţie şi mă oblig să nu participe la competiţie sub influenţa alcoolului, drogurilor sau a efectelor 
stării de ebrietate. 

 

Înţeleg şi sunt de acord cu faptul că Asociaţia  “ACTIV” Moinesti, UAT Municipiul Moineşti, 
UAT Com Zemeș şi OMV PETROM nu sunt responsabile în niciun fel în cazul accidentărilor de 
orice fel survenite pe durata participării minorului la Competiţie, participarea la acest eveniment 
făcându-se cu acordul meu. 
 
 

Nume şi prenume                                            Semnătura                                            Data 
                                                                                                                                                             27.08.2022 

 


