
DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 
 
Subsemnatul 
 
NUME ____________________________________ PRENUME ______________________________________ 
   
Mărime tricou _________________, Gen ______________________, Număr concurs _________________, 
 
particip la: 
 

Semimaraton – 21 km Cros 10 km 

 Semi 18-29 Masculin  Semi 18-29 Feminin 

 Cros Masculin  Cros Feminin 

 Semi 30-39 Masculin  Semi 30-39 Feminin 

 Semi 40-49 Masculin  Semi 40-49 Feminin 

 Semi 50-59 Masculin  Semi 50-59 Feminin 

 Semi 60+ Masculin  Semi 60+ Feminin 

 
sunt născut(ă) la data ___________________, posesor al (paşaport, CI, BI) ______ seria _______ nr______________, 
domiciliat(ă) în _________________________________________________________________________, cunoscând 
dispoziţiile articolului 292 Cod penal cu privire la falsul in declaraţii, declar pe proprie răspundere următoarele:  
 

(i) datele introduse in formularul de înscriere sunt corecte, in caz contrar imi asum descalificarea din concurs. 

(ii) sunt de acord să particip la competitia Semimaraton/Cros Brașov 2018, denumită în continuare SCB 2018. 

(iii) vârsta mea la data de 31 Martie 2018 se încadrează în intervalul specificat de categoria la care particip. 

(iv) am citit, am luat la cunoştinţă şi am înţeles Regulamentul SCB 2018 prezent la adresa web 
semimaraton.ro/regulament şi sunt de acord cu condiţiile de participare impuse prin acesta. 

(v) sunt apt(ă) din punct de vedere medical şi m-am pregătit fizic pentru participarea la SCB 2018, am echipamentul 
adecvat pentru participarea la SCB 2018 şi cunosc avantajele încheierii unei poliţe de asigurare pentru sportivi în cazul 
participării la astfel de competiţii. 

(vi) renunţ la orice pretenţii de natură patrimonială sau morală faţă de Clubul Sportiv 21, membrii săi, voluntarii 
participanţi la organizare precum şi faţă de sponsorii sau autorităţile implicate în SCB 2018, pentru daune cauzate cu 
ocazia evenimentului. 

(vii) voi participa la şedinta tehnică din 31 Martie 2018 de dinaintea startului SCB 2018 si voi respecta fără abatere 
informaţiile anunţate de organizator, în caz contrar imi asum în totalitate consecinţele. 

 
Data: _________________ Semnătura: _________________________ 
 

http://semimaraton.ro/regulament

