
 
 Timotion  Timişoara se mişcă! 

                                                                                Eveniment de alergare cu strângere de fonduri pentru proiecte din comunitate 

_______________________________________________________________________________________________ 
info@timotion.ro    
www.timotion.ro/                           
www.facebook.com/timisoarasemisca  Organizatori: 
+40 (0)799 518 728 

DECLARAŢIE 

Subsemnatul / Subsemnata  

identificat(ă) prin C.I./B.I. seria             nr.  

născut(ă) la data de  

cu număr de telefon pentru contact  

 

Declar pe proprie răspundere că sunt apt/ă din punct de vedere medical pentru efort fizic in vederea participării la 

evenimentul sportiv TIMOTION 2019, Timişoara se mişcă, la cursa / cursele: 

 Crosul Continental: cursa pentru începători (2 km) 
 Cursa Flexik pentru familii cu copii (~1 km) 
 Cursa Hamilton: distracție pe roți (trotineta / fotoliu rulant / role) 
 Crosul Visma (~ 6 km) 
 Crosul Akwel (~ 10 km) 
 Semimaratonul Profi (~21 km) 

Declar de asemenea că: 

- Am citit Regulamentul de participare la eveniment asa cum este acesta prezentat in sectiunile site-ului 

www.timotion.ro și sunt de acord cu condițiile de participare impuse prin acesta; 

- Îmi asum riscurile legate de participarea la eveniment și renunţ la orice pretenţii de natură patrimonială sau 

morală, pentru daune cauzate cu ocazia evenimentului, faţă de Clubul Sportiv Asociaţia Alergotura, Fundația 

Comunitară Timișoara, membrii lor, voluntarii participanţi la organizare precum şi faţă de sponsorii, partenerii sau 

autorităţile care contribuie la realizarea evenimentului, în afară de cazul în care aceste daune sunt cauzate din culpa 

gravă sau cu intenţie de aceste persoane sau autorităţi. 

- Nu am nicio pretenţie faţă de organizatori privind folosirea imaginilor foto şi video, realizate în timpul 

evenimentului, în care sunt surprins, cu angajamentul ferm al organizatorilor că nu vor folosi aceste imagini în alte 

scopuri decât pentru promovarea acestui eveniment sau a altora ulterioare, la elaborarea afişelor şi pentru alte 

materiale informative dedicate activităţilor de alergare și/sau dezvoltare a filantropiei. 

Data,          Semnătura, 

_____________________     ___________________________ 

Clubul Sportiv Asociația Alergotura este înregistrat de Ministerul Justiției din anul 2012 (CIF //2661/A/2012) ca entitate non-profit, deține 

număr de înregistrare în Registrul Sportiv din 2015 (Nr. CIS TM/7/00004/2015) si este operator de date cu caracter personal, inregistrat la 

ANSPDCP cu nr.36515. 

Numar concurs 

http://www.timotion.ro/

