ACORD
Subsemnatul………………………………………………………………..…. domiciliat în
localitatea…………………………………..………….judeţul/sectorul……………...………
strada……………………………………..…………. nr. …..… bl. …….. sc. .…. apt. …...
etaj …… telefon: ……………................, e-mail: …………………….…………………….,
CNP: …………………………………. declar pe proprie răspundere şi sub rigorile legii că:
Prin semnarea prezentului acord, în calitate de părinte/tutore legal al minorului
………………………………………………., născut la data de ……………..………., în
localitatea ………..………….….., judeţul/sectorul ………...…………….., elev al şcolii
........................................................................................................................ clasa ..................
CNP ..................................................................... îmi exprim în mod expres
acordul/consimţământul ca toate înregistrările audio-video şi imaginile aferente
participării minorului cu numele de mai sus la proiectul „Primii paşi în atletism”, să poată fi
expuse şi folosite de către Asociaţia pentru Sprijinirea Iniţiativei Civice (denumită în
continuare A.S.I.C.), p r e c u m ș i d e c ă t r e p a r t e n e r i i a c e s t e ia , în acţiunile de
promovare ale proiectului „Primii paşi în atletism”, în format electronic, print, audio sau
video, care vin în sprijinul dezvoltării acestuia, şi recunosc că A.S.I.C. deţine drepturile
corespunzătoare de exploatare cu privire la materialele mai sus menţionate.
Probe la care va participa*:
Proba 1 ………………………………………………
Proba 2 ………………………………………………
*un copil care nu este legitimat în cadrul unui club sportive de atletism poate participa doar la 2
probe în cadrul concursului. Vă rugăm să consultați cu atenție Regulamentul concursului înainte
de completarea acestui accord.

Declar pe propria răspundere că minorul menţionat mai sus este apt din punct de vedere
medical, în vederea participării la probele s p o r t i v e la care acesta a fost înscris și
care se vor desfășura în cadrul evenimentului “Kids Athletic Expo Show”, concursul “Cupa
Capitalei” – ediția a II-a, desfășurat în perioada 20 – 21 aprilie 2019, organizat de A.S.I.C. în
parteneriat cu Federația Română de Atletism (F.R.A).
Îmi exprim acordul, pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către organizatori, în
conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 privind protecţia datelor
personale – GDPR (General Data Protection Regulation).
Data
………………..……

Semnătura părintelui sau a tutorelui legal
……………………………………..……………………

*Prezentul acord poate fi transmis în format electronic, după completarea sa olografă, la adresa de
e-mail: inscrierikaes2019@yahoo.com sau poate fi predat personal la Secretariatul Tehnic al
concursului, cel mai târziu cu 1h înainte de începerea concursului. Lipsa acestui acord duce la
imposibilitatea participării la activitățile din cadrul evenimentului.
Informații despre proiect și eveniment: www.primiipasiinatletism.ro

