« CONCURS DE ALERGARE MONTANA NOCTURNA EDELWEISS NIGHT RUN »
DECLARATIE EXONERATOARE DE RASPUNDERE
DEROGARE DE RESPONSABILITATE PRIVIND ORGANIZAREA EVENIMENTULUI SPECIAL IN PERIOADA
11.05.2019
ASUMAREA RISCURILOR, RENUNTARE, SCUTIRE DE DESPAGUBIRE
NUME, PRENUME
……………………………………………………………………………………………………………………
Adresa
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Localitate/Judeţ
……………………………………………………………………………………………………………………
Tel. ………………………………………….
CNP. ………………………………serie/nr. CI……...........................……
PRIN SEMNAREA ACESTUI DOCUMENT DECLAR CA RENUNT LA ORICE DREPT DE A ACTIONA IMPOTRIVA PARTILOR IMPLICATE IN
ORGANIZAREA EVENIMENTULUI SPECIAL, astfel cum sunt definite mai jos SI CA IMI ASUM TOATE RISCURILE CU PRIVIRE LA
PARTICIPAREA MEA LA ACEST EVENIMENT, IN URMATOARELE CONDITII:
DEFINITII :
In acest act:
a)

b)

c)

d)
e)

f)

termenul „ACTIVITATI” cuprinde, fara a se limita la: activitatile de alergare, cros montan, excursii, campare, incluzând dar fara a se
limita la: alergarea/mersul si/sau cataratul pe pante cu inclinare mare si zone accidentate, gol alpin, creste, culoare, abrupturi, vai,
grohotisuri, pasuni alpine, pajisti, zone impadurite si taieturi,jnepenisuri, gropi sau santuri deschise in teren, poteci marcate si
nemarcate, drumuri publice si forestiere; ape curgătoare, parauri, aluviuni, etc;
termenul “ EVENIMENT SPECIAL” reprezintă competiţia Concurs de alergare montana nocturna EDELWEISS NIGHT RUN 2019
care include dar nu se limitează la toate activitatile, evenimentele si/sau toate serviciile de cros montan oferite, pregătite, organizate,
conduse, sponsorizate sau autorizate de Asociaţia “HAI IN BUCOVINA si LACERTAE VIRIDES” privind: cros montan, alergare pe
teren variat, alergare de agrement, competiţii, urcări, coborâri, cursuri de instruire si orientare, sedinte tehnice, seminarii si sesiuni,
tabere si alte activitati ca recepţii, mese, adunări, ceremonii, prezentări, evenimente si servicii legate in orice fel sau in legătura cu
competiţia Concurs de alergare montana EDELWEISS NIGHT RUN 2019.
termenul „FORTA MAJORA” reprezintă imprejurari de fapt imprevizibile si de neinlaturat care pun partile implicate {SPONSORII
EVENIMENTULUI SPECIAL si PARTILE SCUTITE} in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile, incluzand dar fara a se limita la:
inundatii, cutremure si orice alt fenomen natural care se rasfrange asupra persoanei, fenomene sociale (razboiul, situatii conflictuale
violente, greve, explozii, interventii fortuite asupra cailor de comunicatii si de acces, intreruperi fortate de alimentare cu hrana si
combustibili, etc);
termenul ’’PARTI SCUTITE’’ include Asociatia “HAI IN BUCOVINA si LACERTAE VIRIDES” si împreuna cu toţi ceilalţi ’’SPONSORI
AI EVENIMENTULUI SPECIAL’’ după cum se aplica si respectivilor manageri, acţionari, funcţionari, ghizi, angajaţi, imputerniciti,
instructori, voluntari, contractori si subcontractori, reprezentanţi.;
termenii: „RISCURI, PERICOLE, PRIMEJDII” cuprind, fara a se limita la: pericol de ; rani/deces provocate de frig sau caldura,
hipotermie, insolatie, deshidratare, degeraturi, arsuri, rau de altitudine; răni/deces provocate de căderi de pietre, pamant, gheata,
copaci si alte asemenea elemente, răni/deces provocate de schimbarea condiţiilor atmosferice, furtuni, grindina, fulgere, viituri,
ninsori, ceata, avalanşe de zăpada/pietre, zăpada, gheata, ploaie, noroi, trafic; răni/deces provocate de căderi, alunecări, căderi in
gol, schimbări sau variaţii ale terenului pentru alergare ce pot crea puncte moarte sau zone cu vizibilitate redusa schimbări sau
variaţii ale suprafeţei sau sub-suprafeţei de deplasare, inclusiv schimbări produse de om sau zone artificiale; răni/deces provocate de
impactul sau coliziunea cu obiecte, stănci, copaci, pietre, garduri, participanţi, spectatori, alţi oameni, vehicule, echipament de
legătura, semnalizare si protecţie alte echipamente sau structuri, alte obiecte; răni/deces provocate de incendii, vegetaţie, animale
sălbatice, insecte, şerpi, câini, alte animale, îndrumarea greşita din cauza semnalizării sau a harţii, neglijenta altor alergători sau
spectatori, etc.
termenul ’’SPONSORI EVENIMENT SPECIAL’’ include organizatorul Asociaţia “HAI IN BUCOVINA si LACERTAE VIRIDES” si
furnizorii, distribuitorii, partenerii, societatile comerciale, persoanele autorizate ale acestora si orice operatori, asociaţii, instituţii,
corporaţii, fundaţii, societati si comitete, care oferă sau pun la dispoziţie fonduri, facilitaţi, locaţii, cazare, produse sau servicii pentru
competiţia Concurs de alergare montana EDELWEISS NIGHT RUN 2019, sau care sunt asociate cu EVENIMENTUL SPECIAL in
calitate de sponsor, colaborator, furnizor, partener, organizator, voluntar, donator sau promotor.

ASUMAREA RISCURILOR :
Cunosc si îmi asum faptul ca participarea la un EVENIMENT SPECIAL implica numeroase RISCURI, PERICOLE, PRIMEJDII in legătura cu
ACTIVITATILE descrise mai sus
Cunosc si îmi asum faptul ca PARTILE SCUTITE si SPONSORII EVENIMENTULUI SPECIAL nu poarta răspunderea cu privire la ACTIVITATILE si
in legătura cu RISCURILE, PERICOLELE, PRIMEJDIILE astfel cum au fost definite mai sus.

Cunosc si îmi asum faptul ca orice efect negativ produs asupra mea si/sau asupra bunurilor mele, a persoanelor aflate sub supravegherea mea
si/sau a bunurilor acestora, de ACTIVITATILE descrise mai sus inclusiv de cele referitoare la evenimentele de FORTA MAJORA in legătura cu:
cazare; servicii si produse de cazare; catering; servicii alimentare; si ORICE ACTIVITATE NEINTENTIONATA din partea ASOCIATIEI “HAI IN
BUCOVINA” si a SPONSORILOR EVENIMENTULUI SPECIAL sau din partea respectivului personal, INCLUSIV NEASIGURAREA DE CATRE
PARTILE SCUTITE A PAZEI SAU PROTECTIEI PENTRU MINE SI/SAU
A CELOR AFLATI SUB SUPRAVEGHEREA MEA, împotriva RISCURILOR, PERICOLELOR SI PRIMEJDILOR de participare la un EVENIMENT
SPECIAL, EXONEREAZA DE RASPUNDERE PARTILE SCUTITE SI SPONSORII EVENIMENTULUI SPECIAL.
Cunosc si sunt de acord ca ORGANIZATORII ISI REZERVA DREPTUL DE A ANULA COMPETITIA SAU DE A SCHIMBA TRASEUL CU
NOTIFICARE DE SCURT TIMP DIN CAUZA ANUMITOR INTERDICTII, CONDITII ATMOSFERICE, ANIMALE SALBATICE, MOTIVE DE
SECURITATE, CAZURI DE FORTA MAJORA SAU DIN ALTE ASTFEL DE MOTIVE FARA A RAMBURSA NICI O SUMA PARTICIPANTULUI.
CONFIRM FAPTUL CA CUNOSC RISCURILE, PERICOLELE, PRIMEJDIILE SI IMPOSIBILITATEA DE A FI IN SIGURANTA, ASOCIATE UNUI
EVENIMENT SPECIAL SI CA ACCEPT LIBER SI VOLUNTAR SI IMI ASUM PE DEPLIN:
ORICE ASTFEL DE RISCURI, PERICOLE SI PRIMEJDII
POSIBILITATEA DE VATAMARE CORPORALA, DECES, DISTRUGERE SAU PIERDERE A BUNURILOR PERSONALE SI A CELOR
AFLATI SUB SUPRAVEGHEREA MEA CE POATE REZULTA DIN ACESTEA
ANULAREA COMPETITIEI SAU SCHIMBAREA TRASEULUI CU NOTIFICARE DE SCURT TIMP DIN CAUZA ANUMITOR INTERDICTII,
CONDITII ATMOSFERICE, ANIMALE SALBATICE, MOTIVE DE SECURITATE, CAZURI DE FORTA MAJORA SAU DIN ALTE ASTFEL
DE MOTIVE FARA RAMBURSA
REA NICI UNEI SUME PARTICIPANTULUI.
SCUTIRE, DEROGARE DE LA REVENDICARI
Tinand seama de acceptarea de către PARTILE SCUTITE a cererii mele de a participa la EVENIMENTUL SPECIAL care valoreaza angajament
ferm din partea mea in condiţiile stabilite prin prezentul act si, având in vedere permisiunea de utilizare a proprietatii, facilitaţilor, transportului,
potecilor, drumurilor de orice fel, traseelor de competiţie si a altor facilitaţi puse la dispoziţie de PARTILE SCUTITE si de SPONSORII
EVENIMENTULUI SPECIAL, prin prezenta:
RENUNT LA ORICE SI TOATE REVENDICARILE pe care le am sau le pot avea împotriva PARTILOR SCUTITE si EXONEREZ, DISCULP ,de orice
si toata responsabilitatea acestora cu privire la EFECTELE RISCURILOR, PERICOLELOR, PRIMEJDIILOR cauzate de EVENIMENTUL SPECIAL,
INCLUSIV CU PRIVIRE LA NEASIGURAREA DE CATRE PARTILE SCUTITE A PAZEI SAU PROTECTIEI PENTRU MINE SI/SAU A CELOR
AFLATI SUB SUPRAVEGHEREA MEA, împotriva RISCURILOR, PERICOLELOR SI PRIMEJDILOR.
RENUNT la orice fel de acţiuni, cauze de acţiuni, procese, despagubiri,revendicari si cereri de orice fel ce pot fi făcute de către mine împotriva
PARTILOR SCUTITE in legătura cu vătămarea mea corporala sau decesul meu si/sau in legătura cu vătămarea corporala a celor aflaţi sub
supravegherea mea sau pentru decesul acestora si pentru: distrugeri ale bunurilor personale, anularea competiţiei, pierdere, pagube, sau cheltuieli;
si, in măsura in care le pot preveni, orice fel de acţiuni, cauze de acţiuni, procese, despagubiri,revendicari si cereri de orice fel ce pot fi făcute de cei
care pot suferi de pe urma participării mele la EVENIMENTUL SPECIAL, DIN ORICE CAUZA DE ORICE FEL, INCLUSIV DAR NELIMITAT LA
ORICE ACTIVITATE NEINTENTIONATA DIN PARTEA PARTILOR SCUTITE, SI MAI MULT, CU PRIVIRE LA NEASIGURAREA DE CATRE
PARTILE SCUTITE A PAZEI SAU PROTECTIEI PENTRU MINE SI/SAU A CELOR AFLATI SUB SUPRAVEGHEREA MEA, împotriva
RISCURILOR, PERICOLELOR SI PRIMEJDILOR.
Având in vedere ca, pentru buna si valoroasa apreciere, simpla primire a mea si a celor aflaţi sub supravegherea mea la EVENIMENTUL SPECIAL,
are ca efect asumarea de către mine a riscurilor pe care le implica un astfel de eveniment, semnarea prezentului act de exonerare este
determinanta si suficienta pentru mine si pentru cei in patrimoniul cărora s-ar putea naşte orice drept legat de aceasta participare. In consecinţa,
semnarea prezentului act reprezintă o asumare conştienta a efectelor negative produse ca urmare primirii mele la EVENIMENTUL SPECIAL si o
scutire deliberata a răspunderii PARTILOR SCUTITE, recunoscuta ca atare de mine si, prin mine, de către succesorii, imputerniciti sau
reprezentanţii mei.
ACCEPT sa permit utilizarea imaginii mele in orice si toate scopurile cu privire la competiţia Concurs de alergare montana EDELWEISS NIGHT
RUN 2019 si sa primesc orice corespondenta cu privire la orice competiţia Concurs de alergare montana EDELWEISS NIGHT RUN 2019.
DECLAR DEASEMENEA ca posed o adeverinţa medicala care sa ateste ca sunt apt pentru efort fizic de anduranta si o asigurare de accidente
valabila.
Pentru încheierea prezentului document nu mă bazez pe nici o relatare sau declaraţie verbala sau scrisa făcuta de PARTILE SCUTITE cu privire la
siguranţa EVENIMENTULUI SPECIAL, decât cele expuse in prezentul contract.
CONFIRM CA AM CITIT SI AM INTELES PREZENTUL DOCUMENT INAINTE DE A-L SEMNA SI CA SUNT CONSTIENT DE FAPTUL CA PRIN
SEMNAREA PREZENTULUI CONTRACT RENUNT LA DREPTUL DE A ACTIONA PE CARE EU SAU SUCCESORII MEI, IMPUTERNICITII
SI/SAU REPREZENTANTII MEI LE-AM PUTEA AVEA IMPOTRIVA PARTILOR SCUTITE IN CAZUL PRODUCERII EFECTELOR NEGATIVE A
PARTICIPARII LA EVENIMENTUL SPECIAL.
AM PRIMIT KIT-UL DE PARTICIPARE
Nume, Prenume participant:

Semnătura participant:

Nume, Prenume martor:

Semnătura martor:

Acest document trebuie completat in întregime, datat si semnat de participant, părinte sau tutore daca participantul are sub 18 ani si un
martor in vederea participării la Concursul de alergare montana EDELWEISS NIGHT RUN 2019.
11.05.2019

