
FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Subsemnatul ____________________________________________________________,
i d e n t i f i c a t c u C . I . S e r i a _ _ _ _ _ , n r . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , 
CNP________________________, telefon de contact _________________, declar prin 
aceasta că doresc să particip la concursul de ciclism montan „Bistritz XCO”, organizat în 
20-21 Octombrie 2018 pe traseele amenajate în padurea Schullerwald din Bistrita.

Mentionez că sunt informat în legatura cu riscurile ce sunt legate de practicarea 
ciclismului în condițiile deosebite pe care le presupune un asemenea eveniment (sarituri 
peste obstacole artificiale, parcurgerea unor trasee deosebit de accidentate la viteze 
ridicate, etc.), că sunt de acord cu aceste condiții și că, în cazul implicarii mele într-un 
accident survenit în timpul concursului, îmi voi asuma întreaga raspundere pentru 
incidentul respectiv și nu voi pretinde organizatorului nici un fel de daune pentru acesta.

Sunt perfect constient că participarea la o competitie de acest nivel presupune abilități 
tehnice superioare în ceea ce priveste stăpanirea bicicletei. Mă oblig prin aceasta să port 
echipamentul de protectie în timpul antrenamentelor, calificarilor si a finalei. De 
asemenea, precizez că voi fi receptiv la eventualele sfaturi ale organizatorilor, pe întreaga 
durata a evenimentului, și mă voi supune deciziilor lor, atunci cănd acestea sunt de 
interes general. Totodată, precizez că nu ii voi trage pe organizatorii concursului la 
raspundere, în cazul în care voi fi descalificat din competitie pentru nerespectarea 
regulamentului concursului.

Pe propria mea raspundere, mai declar urmatoarele:

datele de mai sus sunt exacte;
sunt apt din punct de vedere medical pentru probele acestui concurs;
am pregatirea fizica, psihica și tehnică corespunzatoare participarii la acest concurs
sunt asigurat medical, în evantualitatea unui accident;
cunosc implicațiile juridice ale participarii la acest concurs și îmi asum întreaga 
raspundere, în cazul unui accident;
detin o bicicleta ce se afla intr-o buna stare de functionare, bicicleta este echipată cu 
sistem de frânare funcțional pe ambele roți, are dopui la ghidon care acoperă extemitățiile 
acestuia și posed echipamentul de protectie necesar unui asemenea concurs: cască de 
ciclism omologată, manusi de ciclism, ochelari, etc.
Am luat la cunostita regulamentul oficial „Bistritz XCO”.

Data: _____________                                                   Semnatura________________


