
DECLARAȚIE 
 

Subsemnatul  

Adresa  

Nr. serie CI  

 

 Prin prezenta declar că sunt de acord cu participarea copilului meu/minorului aflat sub tutela mea la concursul Teleki 
Trail, organizat de către Asociația Societatea Carpatină Ardeleană Tîrgu Mureş, Erdélyi Kárpát Egyesület 
Marosvásárhely Tg-Mureș în data de ........................... 

 sunt informat și sunt de acord cu participarea minorului în condiții deosebite (porțiuni de trasee neamenajate şi/sau 
neprotejate, se parcurg poteci marcate şi nemarcate, pante cu înclinare mare şi zone accidentate), şi în cazul implicării 
minorului într-un incident/accident de orice natură survenit în timpul concursului, îmi voi asuma întreaga răspundere 
pentru incidentul/accidentul respectiv şi nu voi pretinde organizatorilor nici un fel de daune pentru acesta 

 declar că minorul este apt din punct de vedere medical pentru drumeție/alergare/ciclism și are pregătirea fizică, psihică 
şi tehnică corespunzătoare pentru a participa la Teleki Trail 

 mă angajez ca minorul să respecte instrucțiunile organizatorilor; să participe la traseul corespunzător stării lui de 
sănătate, respectiv condiţiei sale fizice și să aibă asupra sa medicamentele necesare tratării bolilor cronice şi a 
alergiilor 

 
Datele persoanei participante sub 18 ani 

Nume, prenume  

Adresa  

Data naşterii  

 

Data  

Semnătura 
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