CUPA DE SKI A CONSULATULUI AUSTRIEI LA SIBIU
EDITIA Xl – 12.02.2022

FIȘĂ ÎNSCRIERE
MINORI
PARINTII: Subsemnatul.................................................................................. născut la data de
..................................... în localitatea .................................................. județul ................................
avand BI/CI seria ........ nr............................, avand domiciliul stabil în localitatea
............................................................ str.................................................................... nr...... bl......
sc...... et....... ap....., judetul ..................................., telefon fix ........................................... telefon
mobil ............................................................. e-mail ............................................................., în
calitate de tată/tutore, și
subsemnata ................................................................................................... născută la data de
..................................... în localitatea .................................................. județul ................................
avand BI/CI cu seria ........ nr............................, avand domiciliul stabil în localitatea
.................................................. str.................................................................... nr......... bl...... sc......
et....... ap......., judetul ..................................., telefon fix .................................. telefon mobil
........................................ e-mail ........................................................................................, în calitate
de mamă/tutore,
a minorului/ei .................................................................................................................................
născut/născută la data de ...................................................... in localitatea ..................................,
judet................................, ne exprimăm acordul de a înscrie pe fiul/fiica noastră la competitia
“CUPA DE SKI A CONSULATULUI AUSTRIEI LA SIBIU-LIQUI MOLY” editia a Xl-a, ce se va desfășura în
data de 12 februarie 2022, pe Partia B a domeniului Arena Platos din Păltiniș, județul Sibiu.

Declarăm pe propria răspundere că:
Fiul/fiica nostru/ă este apt/ă fizic şi psihic şi are o pregătire fizică corespunzătoare pentru participarea la
acest eveniment sportiv, concurând cu acordul nostru si pe propria noastra răspundere. Suntem conștienți
de riscurile participării pe traseul de concurs Pârtia domeniului Arena Platoș din Păltiniș, pentru care se va
echipa corespunzător, ni le asumam în totalitate şi exoneram de orice răspundere organizatorii
evenimentului și sponsorii acestuia în cazul în care fiul/fiica nostru/a va suferi orice fel de prejudiciu,
accident sau deces.
Datele completate în această declaraţie şi în formularul în baza căruia s-a operat înscrierea fiului/fiicei
noastre in concurs, sunt corecte și complete. De asemenea, declarăm că am luat la cunoștinţă
Regulamentul „CUPEI DE SKI A CONSULATULUI AUSTRIEI LA SIBIU-LIQUI MOLY 2022” disponibil pe site-ul
oficial al evenimentului, suntem de acord cu acesta şi ne obligăm sa îl respectam în totalitate.
Declarăm că am luat la cunoștinţă prevederile art. 10, alin. 1 si 2 din Regulament si suntem de acord cu
prelucrarea si folosirea datelor cu caracter personal de catre organizator, exclusiv in scopul organizarii
evenimentului.
Declarăm că nu avem nicio pretenţie faţă de organizatori și/sau sponsori în ceea ce privește folosirea
imaginilor foto şi video realizate în cadrul competiţiei în care este surprins/ă fiul/fiica nostru/a, cu
angajamentul organizatorilor că nu vor folosi aceste imagini în alte scopuri decât promovarea competiţiei,
implicit a activităţilor acestora, precum și în realizarea oricăror materiale de marketing.

Data .......................

Semnatură tată............................

Semnatură mamă..........................

