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AVERTISMENT PENTRU (EVENIMENT), ACORD DE ASUMARE A RISCULUI, EXONERARE DE 
RESPONSABILITATE SI DESPAGUBIRE: CITITI CU ATENTIE. ACEST ACORD INCLUDE O 
EXONERARE DE RASPUNDERE ŞI RENUNTARE LA DREPTURI LEGALE SI VA PRIVEAZĂ DE 
DREPTUL DE A ACTIONA IN JUDECATA ORGANIZATORII BUCHAREST INTERNATIONAL 
10K ŞI ALTE PARTI TERTE. NU SEMNATI PREZENTUL ACORD DACA NU L-ATI CITIT IN 
INTREGIME. CERETI SFATUL UNUI CONSILIER JURIDIC IN CAZUL IN CARE NU SUNTETI 

SIGURI DE EFECTELE ACESTUI ACORD. In considerare pentru ASOCIATIA SPORTIVA 

CONSTANTINA DITA si a afiliatilor, angajatilor, reprezentantilor, si agentilor ("Organizatori") care 

permit participarea mea la 2017 Bucuresti International 10K; Subsemnatul, si in numele meu, al 

sotului/sotiei, mostenitorilor, rude primare, orice reprezentanti juridici si personali, succesorilor si 

cesionarilor, prin prezenta sunt de acord cu, si fac urmatoarele atestari contractuale in conformitate 

cu aceast Acord de Exonerare de raspundere, Asumarea de risc si Raspundera civila ("Acord");  

DECLARATIE PARTICIPANT: prin prezenta atest ca (i) sunt in stare buna de sanatate si apt fizic sa 

particip la eveniment; si (ii) nu am fost sfatuit sa nu particip la eveniment de catre un cadru medical 

profesionist calificat. Sunt de acord ca este responsabilitatea mea de a determina daca sunt suficient 

de in forma si suficient de sanatos pentru a participa la eveniment. ASUMPTIA DE RISC: am inteles 

si recunosc ca exista pericole, si riscuri de ranire sau daune, dintre care unele sunt inerente, prin 

folosirea, prezenta, sau participarea mea la eveniment.  Am inteles ca aceste pericole si riscuri, care 

decurg din folosirea, prezenta, sau participarea mea la eveniment, indiferent daca merg, alerg, stau 

pe loc, pe orice portiune a evenimentului, includ dar nu sunt limitate la: potential de vatamare 

corporala grava, invaliditate permanenta, paralizie si moarte; pierderi sau pagube materiale; 

expunerea la conditii si circumstante extreme; accidente, boala, contactul sau coliziune cu alti 

participanti, spectatori, pietoni, vehicule sau alte obiecte naturale sau facute de om; pericole care 

decurg din evenimente meteorologice nefavorabile; conditii imperfecte ale cursei; apa, pericole 

cauzate de suprafata strazii; defecte de echipament; masuri de siguranta inadecvate; participanti de 

diferite niveluri; si alte accidente sau incidente care pot duce la raniri sau cauza daune ("Riscuri"). 

Inteleg ca aceste riscuri pot fi cauzate in totalitate sau partial de propriile mele actiuni sau inactiuni, 

actiunile sau inactiunile altor participanti la eveniment sau la divertisment, inactiunii sau neglijentei 

Partilor exonerate definite mai jos, si eu prin prezenta in mod voluntar si de buna voie imi asum toate 

aceste Riscuri si orice alte daune, raspundere, pierderi sau cheltuieli personale sau bunuri personale 

rezultate ca urmare a participarii mele la Eveniment. EXONERAREA DE RASPUNDERE: prin 

prezenta Exonerez, Renunt la pretentii, si Jur sa nu dau in judecata: Organizatorii, orice Sponsori ai 

evenimentului, si Municipiul gazda, Comitetele locale de organizare, Locurile de desfasurare şi 

Proprietarii de proprietati unde are loc evenimentul, Organele de drept şi alte Entitati publice care 

ofera suport pentru Eveniment, si fiecare dintre companiile tutelare, subsidiare şi afiliate, ofiterii, 

directorii, partenerii, actionarii, membrii , agentii, angajatii si voluntarii (individual şi colectiv, "Partile 

Exonerate" sau "Organizatorii evenimentului"), cu privire la orice raspundere, ptretentii, cereri, 

cauza(cu) de acţiune, daune, pierderi sau cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecata si onorarii 

rezonabile) de orice fel sau natura ("Raspundere") de utilizare a, prezenţa la sau participarea la 

eveniment, care pot aparea din, rezulta din sau fi legate de neglijena Partilor exonerate. 

EXONERAREA DE DESPAGUBIRI: deasemenea sunt de acord ca in cazul in care, in ciuda acestui 

Acord, eu sau oricine in numele meu, face o cerere de responsabilitate impotriva oricarei Parti 

Exonerate, eu voi despagubi, apara si sustine nevinovatia fiecarei Parti Exonerate de orice astfel de 

raspundere care poate aparea ca rezultat al unei astfel de cereri. DREPTURI DE IMAGINE: inteleg 

ca Organizatorii, sau cei autorizati de Organizatori, vor (i) face fotografii, (ii) efectua inregistrari audio 

si (iii) inregistrari video ale evenimentului si evenimentelor conexe. Prin prezenta, eu sunt de acord si 

permit in mod irevocabil ca Organizatorii, sau oricine autorizat de Organizatori, dreptul exclusiv de 

proprietate si utilizarea de orice fel a (i) fotografiilor, inregistrari audio (ii) si/sau (iii) inregistrari video 
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care contin imagine mea sau asemanatoare, pentru orice scop legal, care au legatura cu Bucharest 

International 10K şi evenimentele sale conexe. CONFIDENTIALITATE: Declar ca am fost informat 

cu privire la drepturile conferite de Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul de 

informare si acces la date, dreptul de interventie asupra datelor cu caracter personal, dreptul de 

opozitie la colectarea si prelucrarea datelor personale, dreptul de a nu fi supus unei decizii 

individuale, dreptul de a ma adresa justitiei, precum si faptul ca drepturile de acces la date, de 

interventie si de opozitie pot fi exercitate adresand o cerere scrisa catre Organizatori, datata, 

semnata, si insotita de o copie autorizata a actului personal de identitate.Organizatorii vor respecta 

caracterul confidential al acestor informatii, asumandu-si la randul lor obligatia de a asigura si pastra 

confidentialitatea acestor date si informatii si de a le prelucra in conformitate cu cerintele legale. 

Organizatorii nu sunt responsabili pentru nici o expunere neautorizata a informatiilor personale si 

confidentiale cauzate de, dar fara a se limita la, atacuri cibernetice sau furtul de date. ASISTENTA 

MEDICALA: Sunt de acord si autorizez asistenta medicala pentru mine sau pentru minorul sub 

tutela, inclusiv, dar fara a se limita la, transportul, raze X, tratamente, sau operatii, in cazul cand in 

opinia persoanelor de asistenta medicala autorizate, aceste actiuni sunt necesare si sunt de acord 

sa renunt la orice pretentii sau actiuni legale pe care l-as putea avea impotriva 

Organizatorilor. CONDITII ADITIONALE: Taxele de inscriere nu se restituie, schimba sau 

transfera.Inteleg ca traseul evenimentului, distanta, locatia si cronologia pot fi schimbate la 

latitudinea Organizatorilor. Toate distantele sunt aproximative, si sunt masurate in conformitate cu 

normele IAAF. Eu si/sau copilul meu sunt(em) de acord sa respectam orice decizia a oficialilor cursei 

cu privire la orice aspect al participarii mele/lui/ei la acest Eveniment, inclusive dreptul oricarui oficial 

de a interzice sau suspenda participarea din orice motiv.  Evenimentul poate fi modificat, amanat 

sau anulat pentru orice motiv, inclusiv dar fara a se limita la: vreme rea, cause naturale, actiuni ale 

Politiei, acte/amenintari de terorism sau alte motive dincolo de controlul rezonabil al partilor 

Implicate. Daca evenimentul este anulat sau modificat din motivele descrise mai sus, nu vor fi 

permise restituiri, credite sau transferuri pentru taxele de inscriere. Varsta minima de 

participare la data cursei este de 10 ani. Orice si toti minorii cu varste sub 14 ani la data cursei vor 

putea participa numai insotiti de un parinte, tutor legal, sau persoana autorizata care sunt inscrise 

pentru cursa.  MANDAT de PARTICIPANT: Am citit Acordul cu atentie, inteleg termenii si conditiile 

sale, inteleg ca eu voi renunta la drepturi legale substantiale prin semnarea acestuia (inclusiv 

drepturile minorilor, sotului/sotiei mele, mostenitorilor si rudelor apropiate, oricaror reprezentanti 

juridice si personali, succesorilor si cesionarilor), recunosc ca am semnat prezentul acord de buna 

voie si in mod voluntar, fara niciun fel de promisiune, asigurare sau garantie, si intentionez ca 

semnatura mea sa serveasca drept confirmare a acceptului meu complet si neconditionat a 

termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Acord. Prezentul contract reprezinta intelegerea 

completa intre parti cu privire la aceste aspecte si niciun fel de alte demersuri verbale, declaratii sau 

promisiuni au fost facute in afara de acest acord. Daca orice prevedere a acestui acord este 

determinata a fi ilegala, nula, sau pentru orice motiv, inaplicabila, aceasta prevedere se considera 

separabila de acest acord si nu va afecta valabilitatea si aplicabilitatea celorlalte prevederi. Ca 

Parinte si/sau Tutore Legal al minorului identificat mai sus, prin prezenta accept si sunt de 
acord cu termenii si conditiile prezentului acord in legătura cu participarea minorului la 

eveniment (e). In cazul in care, in ciuda acestui acord, eu, sau oricine in numele minorului, 

face o cerere de responsabilitate impotriva oricareia dintre Partile Exonerate, eu voi 

despagubi, apara si sustine nevinovatia fiecarei Parte exonerate de orice astfel de 

raspundere care poate aparea ca rezultat al unei astfel de cereri.     

http://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=35
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ACORD/SEMNATURA PARINTE/TUTOR LEGAL este necesara atunci cand participantul este 
sub varsta de 18 ani la data cursei.   
 

Nume / Prenume          Semnatura / Data 

 

________________________________                ___________________________________ 

 

Nume / Prenume parinte/tutor legal         Semnatura / Data 

(pentru participant sub 18 ani la 23 Aprilie 2017) 

 

________________________________        ___________________________________ 

 


