Prezentul document se completeaza doar in cazul minorilor care nu au implinit 18 ani pana la data de 17 februarie
2017 inscrisi in Cupa Coca-Cola, editia 2017.

DECLARATIE

Subsemnatul
/
subsemnata
…………………………………………,
avand
CNP
............................................, identificat (a) cu CI/BI seria .............., numar .........., eliberata de
...................................... ................., la data de ............................, in calitate de parinte/reprezentant legal*
al minorului ...................................................................................................., cu domiciliul in …………
………….......... .................., identificat cu CI/BI seria .............., numar .........., eliberata de
......................................
.................,
la
data
de
............................,
avand
CNP........................................................................, elev/eleva in clasa ..........., la Unitatea de Invatamant
............................................... ..................................................................... din ................ .............
................................, declar că sunt pe deplin de acord ca minorul pe care il reprezint sa participe in
perioada 15 ianuarie 2017 – 11 iunie 2017 la Competitia sportiva de fotbal in sala Cupa Coca-Cola 2017
(“Competitia”), la care va fi însotit de prof. ................ ................... ................ .............. .... .........., in
conformitate cu Regulamentul Competitiei Sportive Cupa Coca-Cola, editia 2017.
Prezenta declaratie atesta faptul ca minorul se inscrie in mod voluntar ca participant la competitie si declar pe
propria raspundere, confirm si sunt de acord cu urmatoarele:
1.

Declar ca accept si inteleg termenii si conditiile de participare ale minorului la aceasta competitie,
precum si pe cele din timpul activitatilor outdoor si indoor ce vor fi organizate pe parcursul ei.
2. Inteleg ca participarea minorului la competitie se face pe propria mea raspundere, in deplina cunostinta a
capacitatii de a participa la competitie.
3. Inteleg pe deplin riscurile participarii minorului la competitie si responsabilitatile pe care le implica
participarea lui la competitie, riscuri si responsabilitati pe care mi le asum in intregime.
4. Inteleg pe deplin riscurile ce reprezinta participarea minorului la un astfel de eveniment al carei traseu
implica/poate implica, pe parcursul acestuia, si riscuri in trafic rutier.
5. Confirm ca minorul este apt/a din punct de vedere medical si intr-o forma corespunzatoare pentru a
participa la competitie, astfel incat exonerez organizatorii, precum si oricine are legatura cu acestia
(sponsori, parteneri, angajati, autoritati, oficiali, voluntari, etc.) de orice raspundere in legatura cu orice
pretentii as putea avea, de orice natura, eu sau succesorii mei, pentru eventuale accidentari, boala, deces
sau orice alte probleme medicale care ar putea aparea pe parcursul desfasurarii competitiei la care
participa minorul.
6. Declar ca minorul este apt fizic, si nu a fost sfatuit sa nu participe la acesta competitie de catre un medic.
Imi asum raspunderea in ceea ce priveste starea de sanatate a minorului pe tot parcursul participarii la
competitie. Confirm ca minorul nu va participa la competitie sub influenta bauturilor alcoolice sau altor
substante care altereaza capacitatile sale mentale sau fizice.
7. Declar ca minorul va asculta si va respecta indicatiile si instructiunile organizatorului si ale personalului
care coordoneaza competitia si ca nu va desfasura decat acele activitati pe care i le permite starea de
sanatate fizica si mental si pentru care are incaltamintea si imbracamintea adecvata.
8. De asemenea, exonerez organizatorii, precum si oricine are legatura cu acestia (sponsori, parteneri,
angajati, autoritati, oficiali, voluntari, etc.) de orice raspundere in legatura cu orice pretentii as putea
avea, de orice natura, eu sau succesorii mei, pentru eventuale furturi, pierderi ale bunurilor proprii care ar
putea fi comise la acest eveniment.
9. Declar in mod expres ca sunt de acord ca minorul sa primeasc tratament medical care poate fi considerat
oportun in caz de vatamare, accident sau boala in timpul competitiei.
10. Prin prezenta imi asum toate riscurile de participare ale minorului la competitie. Declar ca imi dau seama
ca pe parcursul desfasurarii competitiei ar putea aparea diferite incidente din cauza neglijentei
persoanelor sau entitaților organizatoare ale acestui eveniment, in legatura cu, dar fara a fi limitata la
utilizarea necorespunzatoare a echipamentelor sau bunurilor deținute, pastrate sau controlate de acestia,
incidente care s-ar dovedi periculoase minorului si care ar putea dauna fizic si/sau patrimonial, si declar
ca exonerez organizatorii, precum si oricine are legatura cu acestia (sponsori, parteneri, angajati,
autoritati, oficiali, voluntari, etc.) de orice raspundere in legatura cu orice pretentii as putea avea, de orice
natura, eu sau succesorii mei.

Prin completarea datelor cu caracter personal din prezenta declaratie, consimt in mod expres ca acestea sa
fie prelucrate de catre S.C. COCA-COLA HBC ROMANIA S.RL. (inregistrat în registrul de evidenta al
Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu numarul 11404) prin
intermediul imputernicitului sau S.C. CONVERGENT MEDIA S.R.L. (inregistrat în registrul de evidenta al
Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu numarul 5066), in
scopul prevazut de Regulamentul Competitiei Sportive Cupa Coca-Cola, editia 2017, conform
prevederilor Legii677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal şi libera circulaţie a acestor date si ale Deciziei nr 132/2011 privind conditiile prelucrarii codului
numeric personal si a altor date cu caracter personal avand o functie de identificare de aplicabilitate
generala.
Prin bifarea acestei casute sunt de acord ca eu si minorul pe care il reprezint sa primim informatii despre
produsele, serviciile si evenimentele organizate de S.C. COCA-COLA HBC ROMANIA S.R.L. si/sau de
S.C. CONVERGENT MEDIA S.R.L.
Deasemena declar ca sunt de acord sa fie preluate imagini foto si inregistrari audio si video ale minorului pe
care il reprezint din timpul Competitiei si sunt de acord ca acestea sa fie utilizate de catre S.C. COCA-COLA
HBC ROMANIA S.R.L. si de catre S.C. CONVERGENT MEDIAR S.R.L. in materiale publicitare audio
si/sau video si/sau presa scrisa aferente si/sau in legatura cu Competitia.
Prin bifarea acestei casute declar ca am citit si sunt de acord cu Regulamentul Competitiei Cupa
Coca-Cola editia 2017.
Declar ca am fost informat in prealabil de catre .C. COCA-COLA HBC ROMANIA S.R.L. si/sau de
imputernicitul sau asupra drepturilor mele si ale minorului pe care il reprezint, prevazute de Legea nr.
677/2001, in special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile in
care pot fi exercitate.
Inţeleg că rămân răspunzător de actele şi faptele minorului pe care îl reprezint.

Data:.............................

Nume si prenume: ..................
Semnatura

*- In cazul reprezentantului legal al minorului, se va atasa la declaratie o copie a documentului prin care
persoana respectiva a fost numita ocrotitor legal al minorului.

