
Declarație de participare
pe proprie răspundere

Subsemnatul/ta ………………………………………………………………………………….….…..(nume și prenume),

declar pe propria răspundere că particip în mod voluntar la evenimentul „HoneyRun 30” din data de 7.05.2023, desfășurat

în municipiul Lugoj și împrejurimi, și că sunt apt/ă din punct de vedere medical pentru efort fizic.

Sunt conștient/ă că participarea mea implică anumite riscuri și că Organizatorul evenimentului, Honeywell Life Safety

România, cu sediul în str. Salcâmilor, nr. 2 bis, 305500, Lugoj, jud. Timiș, Producătorii SightRunning.ro și ACS Super Sports

Club sau orice altă societate afiliată, nu îmi pot garanta siguranța.

Fiind conștient/ă de acest risc, declar prin prezenta că, în cazul în care voi suferi un accident sau voi fi vătămat/ă, nu voi

solicita Organizatorului, Producătorilor sau entităților asociate evenimentului, niciun tip de despăgubiri.

Exonerez Organizatorul Honeywell Life Safety România și Producătorii SightRunning.ro și ACS Super Sports Club sau orice

altă societate afiliată de orice răspundere cu privire la reclamațiile aduse de terțe părți datorită daunelor cauzate de mine.

Mă angajez să respect Regulamentul evenimentului așa cum este acesta prezentat pe site-ul https://honeyrun.ro/ și regulile

de siguranță comunicate mie de către Organizator.

Autorizez și îmi dau consimțământul expres de a fi transportat la spital / de a mi se asigura asistența medicală în urma cererii

exprese a reprezentanților Organizatorului, în cazul în care în opinia acelor persoane asistența medicală este necesară.

Acord Organizatorului dreptul exclusiv de a înregistra materiale foto, audio și video cu persoana mea pe perioada participării

mele la eveniment și de a utiliza sau reproduce materialele astfel obținute, împreună cu numele și localitatea în care

domiciliez pentru a face public evenimentul sau pentru premierea câștigătorilor, însă doar în legătură cu prezentul

eveniment, fără limită de timp sau de teritoriu, dar fără a-mi leza imaginea. Cesiunea drepturilor se face fără nici un fel de

plată și declar că nu voi avea ulterior niciun fel de pretenție materială sau de altă natură.

AM SEMNAT PREZENTUL DOCUMENT DUPĂ CE L-AM CITIT
CU ATENȚIE ȘI AM ÎNȚELES PE DEPLIN IMPLICAȚIILE CE
REZULTĂ DIN SEMNAREA ACESTUIA.

Telefon: ..................................................
Vârsta împlinită la 7.05.2023: ........... ani

Semnătura: ............................................

Îmi dau acordul pentru participarea minorului, al cărui
părinte / tutore legal sunt:

Nume și prenume minor: ..................................................
Vârsta împlinită la 7.05.2023: ........... ani

Semnătură părinte / tutore legal: ......................................

GDPR: Datele personale colectate vor fi folosite doar pentru a asigura buna organizare a evenimentului și comunicarea cu

dvs. Organizatorul nu va dezvălui datele personale colectate niciunei terțe părți. Persoanele care se înscriu ca participanți
beneficiază de toate drepturile care decurg din aplicarea Regulamentului General privind Protecția Datelor cu Caracter

Personal. Datele colectate vor putea fi accesate de către echipa de organizare a evenimentului HoneyRun 30 pentru

organizarea edițiilor următoare.
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