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Subsemnatul______________________________________________________________ 
avand CPN ____________________________ si CI ____/ _________  

in calitate de Participant sau Părinte/Tutore legal al unui Minor participant la manifestarea 
sportiva TIMISOARA CITY MARATHON 2018 

Cursa: _______________________________________ Nr concurs ______________  

Declar că: 
- doresc să particip la manifestarea sportivă TIMISOARA CITY MARATHON 2018 - sunt apt/ă 
din punct de vedere medical pentru efort fizic;  

- am citit Regulamentul de participare la eveniment așa cum este acesta prezentat în 
secțiunile site-ului http://www.timisoaracitymarathon.ro/ și sunt de acord cu condițiile de 
participare impuse prin acesta;  

- renunţ la orice pretenţii de natură patrimonială sau morală, pentru daune cauzate cu ocazia 
Evenimentului, faţă de Clubul Sportiv Asociaţia Alergotura, membrii săi, voluntarii participanţi 
la organizare precum şi faţă de sponsorii sau autorităţile care contribuie la realizarea 
evenimentului, în afară de cazul în care aceste daune sunt cauzate din culpa gravă sau cu 
intenţie de aceste persoane sau autorităţi.  

Daca inscrierea aceasta se refera la un Minor inscris in competiție:  

- sunt de acord cu parciparea Minorului la evenimentul sportiv Timisoara City Marathon - 
Minorul este apt din punct de vedere medical pentru efort fizic; 
- am cit Regulamentul de participare la eveniment asa cum este acesta prezentat in sectiunile 
site-ului http://www.timisoaracitymarathon.ro/ și sunt de acord cu condițiile de parcipare 
impuse prin acesta;  

  
- in cazul in care Minorul este nascut dupa 28 Octombrie 2004, voi participa alaturi de el/ea la 
cursa; 
- renunţ, in numele meu si al Minorului, la orice pretenţii de natură patrimonială sau morală, 
pentru daune cauzate cu ocazia evenimentului, faţă de Clubul Sporv Asociaţia Alergotura, 
membrii săi, voluntarii parcipanţi la organizare precum şi faţă de sponsorii sau autorităţile 
care contribuie la realizarea evenimentului, în afară de cazul în care aceste daune sunt 
cauzate din culpa gravă sau cu intenţie de aceste persoane sau autorităţi.  

Semnătura_______________ Data:______________  
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