DECLARAȚIE
Cu privire la participarea la Competiția Turneul – Never Give Up, organizata de Matchpoint
Tenis, in data de .../…./2021, ce se va desfășura la clubul Daimon Tenis, a fiului meu/fiicei mele
_______________________, născut/ă la data de _______________
Subsemnat(a) ___________________________________ domiciliată în localitatea
_______________________, str. ___________________________________, nr. ___, bl. ___, sc.
___, et. ___ ap. ___, judeţ/sector ________________, posesoare a actului de identitate BI/CI seria
____,
nr.
________________,
tel.
___________________,
email
_______________________________ în calitate de părinte / tutore legal / tutore legal unic al
minorului și cunoscând dispozițiile articolului 292 Cod penal cu privire la falsul în declarații,

DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE
- că am luat la cunoștință prevederile regulamentului de participare la competiția „Turneul – Never
GIve Up” și mă oblig să instruiesc minorul participant la competiție în mod corespunzător pentru
respectarea regulamentului prezentat pe site-ul competitiei www.matchpoint.com.ro/never-give-up

- că fiul meu/fiica mea este apt/ă din punct de vedere fizic (medical) și psihic pentru participarea la
competiție și susținerea de efort fizic prelungit;
- că se va 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;
- că dețin asigurare medicală pentru fiul meu/fiica mea pentru incidente soldate în timpul unor
competiții sportive sau îmi asum cheltuielile cauzate de o posibilă accidentare;
- că organizatorii nu sunt răspunzători de posibilele sale accidentări şi/sau prejudicii cauzate de
acestea;
- că nu am nici o pretenție față de organizatori pentru a folosi imaginile foto și video realizate în
timpul Competiției în care va fi surprins, cu angajamentul ferm al organizatorilor că nu vor folosi
aceste imagini în alte scopuri decât promovarea Competiției, la elaborarea afișelor, diplomelor sau
pentru alte materiale informative dedicate activităților de tenis;
- că nu am nici o pretenție față de organizatori pentru a trimite prin mijloace electronice (mesaje /
email-uri / convorbiri telefonice) a corespondenței cu scopul de a simplifica întreg procesul de
comunicare.
DREPT PENTRU CARE SEMNEZ (mama/tata)
.....2020______________

