Felicitări ____________________________________________________________
în acest moment ești înscris oficial la Rosia Montana Marathon ~ 2022

CURSA _____________________________ NUMAR DE PARTICIPARE _______
Va rugam sa veniti cu aceasta scrisoare printata si semnata la ridicarea kitului
Subsemnatul..........................................................................................................................................................
având CNP........................................................................, C.I. Seria........................ NR.......................................
am citit, am luat la cunoștință și am înțeles Regulamentul Roșia Montană Marathon din 03 septembrie 2022 și sunt de acord cu condițiile de
participare impuse prin acesta:
Nu mă aflu sub influența băuturilor alcoolice și/sau a stupefiantelor.
Am achitat taxa de participare pentru proba la care m-am înscris.
Am completat corect și complet Formularul de Înscriere la Competiție.
Am luat la cunoștință despre recomandările organizatorilor cu privire la îmbrăcămintea și încălțămintea folosite pe parcursul
competiției și că voi utiliza echipamentul adecvat.
5. Voi alerga numai pe partea dreaptă a străzilor și că voi traversa cu atenție intersecțiile, respectând indicațiile arbitrilor și ale
agenților de circulație.
6. Voi respecta întocmai indicațiile arbitrilor de traseu, arbitrii fiind persoanele abilitate să întrerupă competiția în cazul în care este
încălcat Regulamentul Competiției.
7. Sunt de acord că arbitrul de traseu poate descalifica automat participantul la concurs în cazul în care acesta încalcă
Regulamentul Competiției (ex.: se abate de la traseu și nu reintra înapoi prin locul cel mai apropriat prin care a ieșit accidental
sau voit, pentru comportamentul nepoliticos la adresa Organizatorilor și/sau a participanților la competiție).
8. Nu voi arunca în perimetrul de desfășurare a Competiției nici un tip de deșeu, fiindu-mi adus la cunoștință că în cazul
nerespectării acestei condiții sunt pasibil cu descalificarea din Competiție fără drept de apel (și fără a mai primi contravaloarea
taxei de participare).
9. Mă voi manifesta într-un mod decent și cu sportivitate pe toată perioada de desfășurare a Competiției, fără a-i stânjeni pe ceilalți
participanți și/sau Organizatori.
10. Nu voi apela la nicio altă formă/mijloc de deplasare în perimetrul de desfășurare a Competiției (auto, moto, velo, ATV, etc.).
11. Dețin asigurare medicală pentru incidente soldate în timpul unor competiții sportive, sau îmi asum cheltuielile cauzate/implicate
de o posibilă accidentare pentru care Organizatorii nu sunt răspunzători.
12. Nu am nicio pretenție față de Organizatori în a folosi imaginile foto și video realizate în timpul Competiției în care sunt surprins,
cu angajamentul ferm al Organizatorilor că nu vor folosi aceste imagini în alte scopuri decât Promovarea Competiției, implicit al
activităților Organizației Pachamama România, Primariei Roșia Montană, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Alba,
sponsorilor, mass-mediei scrise și video, la elaborarea Afișelor, Diplomelor și pentru alte materiale informative dedicate
activităților de alergare.
1.
2.
3.
4.

Data:
Participant
Prenume, Nume familie (cu majuscule) : ___________________________________
Semnătură: _______________________________________
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