FELICITARI,
PARTICIPAREA TA ESTE CONFIRMATA
Te rugam sa completezi acest formular si sa il aduci tiparit si semnat la ridicarea kitului de participare.
Subsemnatul(a) ______________________________________________________________________________,
nascut(a) la (zz,ll,an)____________________________________, domiciliat(a) in (judet, localitate, str, bl, ap)
_______________________________________________________________________, identiﬁcat cu CI/BI seria
_______nr.______________telefon_____________________, avand in vedere prevederile legale privind
falsul in declaratii
DECLAR PE PROPRIA RASPUNDERE:

- ca am luat la cunostinta prevederile regulamentului de participare la eveniment si ma oblig sa le respect;
- ca sunt apt din punct de vedere ﬁzic (medical) pentru efort ﬁzic prelungit si in conditii meteo speciﬁce zilei
de eveniment;
- ca NU ma aﬂu sub inﬂuenta bauturilor alcoolice si/sau a stupeﬁantelor;
- ca am completat corect si complet formularul de inscriere si am achitat taxa de participare pentru proba la
care m-am inscris;
- ca am luat la cunostinta recomandarile organizatorilor cu privire la imbracamintea si incaltamintea de
utilizat pe parcursul evenimentului si ca voi urma aceste recomandari;
- ca respect intocmai indicatiile arbitrilor de traseu, arbitrii ﬁind persoanele abilitate sa intrerupa evenimentul
in cazul in care este incalcat Regulamentul Evenimentului;
- ca sunt de acord ca arbitrul de traseu poate descaliﬁca automat participantul la concurs in cazul in care
acesta incalca RegulamentulCompetitiei (ex. abatere de la traseu si omisiunea revenirii la acesta prin locul cel
mai apropiat prin care a iesit accidental sau voit, comportament nepoliticos la adresa Organizatorilor si/sau a
participantilor la eveniment, etc);
- ca nu voi arunca in perimetrul de desfasurare a evenimentului nici un tip de deseu, in afara spatiile special
amenajate, ﬁindu-mi adus la cunostinta ca in cazul nerespectarii acestei conditii sunt pasibil de descaliﬁcare
din eveniment fara drept de apel (si fara returnarea contravalorii taxei de participare);
- ca ma voi manifesta intr-un mod decent si cu sportivitate pe toata perioada de desfasurare a Competitiei
fara a-i stanjeni pe ceilalti participanti si/sauOrganizatori;
- ca nu voi apela la nici o alta forma/mijloc de deplasare in perimetrul dedesfasurare a Competitiei (auto, velo,
moto, ATV etc);
- ca detin asigurare medicala pentru incidente soldate in timpul unor competitii sportive sau imi asum
cheltuielile cauzate implicate de o posibila accidentare pentru care Organizatorii nu sunt raspunzatori;
- ca nu am nici o pretentie fata de Organizatori in a folosi imaginile foto si video realizate in timpul Competitiei
in care sunt surprins cu angajamentul ferm al Organizatorilor ca nu vor folosi aceste imagini in alte scopuri
decat Promovarea Competiei, implicit al activitatilor Organizatorilor, Sponsorilor, mass-media scrisa si video,
la elaborarea Aﬁselor, Diplomelor si pentru alte materialeinformative dedicate activitatilor de alergare.
- Că am luat la cunoștintă faptul că datele colectate (nume, prenume, e-mail, telefon, categorie de vârstă)
sunt colectate strict în sensul organizării evenimentului și NU sunt transferate unor terți, în scop comerial.
Organizatorii operează aceste date cu ajutorul unor terți, pe baza unor contracte de conﬁdențialitate, iar
operarea se face întotdeauna în conformitate cu opțiunea participantului;
Sunt de acord că organizatorul îmi poate trimite newsletter(e) privind activitățile organizate, respectând
prevederile Regulamentului General de Protecția Datelor;
Sunt de acord ca organizatorul să îmi poată trimite email-uri relevante, fără spam, despre eveniment(e):
program cursă, ridicare kituri, și să NU îmi transfere niciodată datele mele personale unor terți, în scop
comercial, respectând prevederile Regulamentului General de Protecția Datelor;
Am luat la cunoștintă faptul că, atunci când informațiile sunt foarte importante, pot primi și SMS-uri din
partea organizatorului.
- Că am luat la cunoștintă faptul că datele personale sensibile (CNP și/sau adresa) sunt colectate strict pentru
îndeplinirea obligațiilor legale privind eliberarea facturilor ﬁscale;
- Că am luat la cunoștință faptul că îmi pot exercita drepturile asupra datelor cu caracter personal, prin
trimiterea unei solicitări la adresa de email : gdpr@kickoﬀ.ro. De asemenea, pot transmite o cerere pentru
KICK OFF EVENTS SRL, cu adresa de corespondență în Bulevardul Dacia nr 30, clădirea MECANO EXPORT
IMPORT, etaj 3, Sector 1, Bucureşti.
_________________________
DATA

_________________________
SEMNATURA
DE COMPLETAT DE ORGANIZATOR:

CATEGORIA

NR. CONCURS

