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Acord de participare la selectia pentru cursuri de initiere in patinaj, 

 29 februarie 2020, Patinoarul Tiriac - Telekom Arena 

Prezentul acord se incheie intre: 

1.  FUNDATIA TIRIAC, cu sediul in Bucuresti, Calea Giulesti, nr. 8D parter, camera 6, sector 6, infiintata prin 

Incheierea pronuntata de Judecatoria Sectorului 6, Bucuresti, la data de 15.09.2014, Dosarul 

12837/303/2014, inregistrata cu Certificat de Inscriere a Persoanei Juridice fara scop Patrimonial 

nr.126/10.10.2014, CIF 33763289,  

si 

2. Parinte/ Tutore: 

Prenume .......................................................................... Nume ..................................... ............................. 

Orasul _____________________, identificat cu CI seria numar .................................................................. 

Pentru Participantul (copil): 

Prenume ..............................................................................  

Nume ...................................................................................  

Varsta ................  

3. Conditiile admiterii la selectie: 

 Stare de sanatate buna; sa nu sufere de boli care il pot impiedica sa practice un sport pe gheata. 

4. In calitate de Parinte, declar pe propria mea raspundere ca Participantul la selectie, copilul meu, 

______________________________________, indeplineste toate conditiile enumerate anterior si imi exprim acordul 

liber si in cunostinta de cauza, fara constrangeri, pentru participarea copilului(iilor) meu(mei) la „Selectia pentru 

cursuri de initiere in patinaj” organizata de Fundatia Tiriac, ce va avea loc in data de  29 februarie 2020, la Patinoarul 

Tiriac-Telekom Arena, adresa: Drumul Garii Odai, nr. 7, Otopeni, Ilfov si pentru asumarea declaratiilor din cuprinsul 

acestui document.  

5. In calitate de parinte, avand acordul deplin al celuilalt parinte, declar pentru copilul Participant inscris la selectie, 

urmatoarele: 

 Sunt constient ca acest sport implica efort fizic si alte riscuri, cunoscute sau nu, putand exista accidentari si raniri ale 

copilului sau ale celorlalti participanti. Folosirea echipamentului si asumarea unei minime discipline diminueaza 

considerabil aceste riscuri, existand totusi posibilitatea unor raniri, accidentari, loviri, etc.  

 Imi asum constient si de buna-voie aceste riscuri pentru/in numele copilului meu, cunoscute sau nu, chiar daca deriva 

din neglijenta altor persoane, asumandu-mi intreaga responsabilitate pentru participarea copilului meu  la sportul sau 

activitatile legate de patinaj.  

 Sunt pe deplin constient de posibilitatea de a se  accidenta sau rani, inclusiv si nu numai prin: cadere, lovire, atac de 

cord, zgarieturi, taieturi, folosirea deficitara sau improprie a echipamentului de catre copilul meu sau orice alt 

participant care nu respecta regulile. Exista de asemenea posibilitatea de ranire mai grava sau chiar moarte.  

 Sunt de acord sa desfasoare aceasta activitate potrivit Regulamentului afisat si pe care l-am citit la intrarea in patinoar 

si sa urmeze  indicatiile date de personalul autorizat. Daca observ orice detaliu care ii ameninta siguranta (a copilului 

sau a celorlalti participanti la patinaj) o voi aduce la cunostinta celei mai apropiate persoane, cat se poate de repede.  
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 Recunosc si accept faptul ca anumite riscuri si pericole sunt inerente in cadrul selectiei pentru initiere in patinaj pe 

gheata din data de ________________, la patinoarul Tiriac - Telekom Arena, in timpul desfasurarii probelor de evaluare 

si selectie. Am luat la cunostinta ca, desi Tiriac-Telekom Arena si Fundatia Tiriac au luat masuri de siguranta intr-o 

incercare de a reduce la minimum riscul de lovire si/sau ranire a participantilor, Tiriac - Telekom Arena si Fundatia 

Tiriac nu pot nici asigura, nici garanta ca participantii, echipamentele, activitatile nu vor prezenta pericole, ca nu vor fi 

inregistrate accidente si / sau leziuni ale copiilor. Prin urmare, sunt de acord sa imi instruiesc copilul pentru si legat de 

importanta cunoasterii si respectarii tuturor regulilor si instructiunilor antrenorilor, atat pentru siguranta lui personala, 

cat si pentru siguranta tuturor participantilor. Declar pe propria mea raspundere ca fiica/fiul – copilul meu - este 

sanatos din punct de vedere medical si apt pentru a depune efort fizic intens si, prin prezentul act, exonerez atat Tiriac 

-Telekom Arena - Central Ice Rink - cat si Fundatia Tiriac, toti antrenorii, profesorii, sportivii, participantii la selectie si 

afiliatii, de orice raspundere in legatura cu participarea copilului meu la aceasta actiune sportiva.  

 REGULI DE CONDUITA: Sunt de acord sa imi instruiesc propriul copil sa coopereze si sa respecte toate instructiunile 

antrenorilor, profesorilor, sportivilor implicati in selectia pentru patinaj si hochei pe gheata, personalului Tiriac-

Telekom Arena, sa respecte toate regulile privind conduita si regulamentul din incinta Tiriac-Telekom Arena. Inteleg si 

imi asum ca nerespectarea acestor reguli sau un comportament al copilului care va deveni perturbator pentru selectie 

va atrage eliminarea copilului meu din procesul de selectie, caz in care eu voi fi anuntat si voi veni imediat pentru a lua 

copilul acasa. 

 IMAGINE: prin prezentul document acord dreptul irevocabil si nerestrictionat reprezentantilor Central Ice Rink – Tiriac 

- Telekom Arena si Fundatiei Tiriac, direct sau prin intermediul societatilor specializate in domeniul publicitatii cu care 

colaboram, de a folosi, reproduce si publica fotografia(iile) si/sau materialul(ele) video in care apare sau este 

inregistrat/filmat copilul meu, inclusiv imaginea si vocea, datele sale de identificare, indiferent de suportul de stocare, 

prin asocierea imaginii in activitati Mass-Media, in scop de marketing, pentru si cu publicatiile, prezentarile, reclamele 

sau pagina(ile) web a Tiriac- Telekom Arena si cea a Fundatiei Tiriac, ale sponsorilor si participantilor la selectia pentru 

patinaj si hochei; pentru evitarea oricarui dubiu, parintele declara expres si garanteaza ca acordul de utilizare exprimat 

conform prezentului act este expres, irevocabil, neconditionat si cu titlu gratuit, implicit dat si in numele celuilalt 

parinte;  

 CESIUNE: cesionez Fundatiei Tiriac, cu titlu exclusiv, nelimitat la vreun teritoriu, pentru toate modalitatile de utilizare 

prevazute de legislatia in vigoare in domeniul drepturilor de autor si drepturilor conexe si respectiv pentru intrega 

durata de existenta a drepturilor patrimoniale de autor si drepturilor conexe, urmatoarele drepturi patrimoniale 

aferente oricaror spoturi video/audio, inregistrari si/sau materiale publicitare sau promotionale similare care vor fi 

realizate pe durata selectiei, inclusiv, dar nelimitat la cele realizate ca parte a activitatilor Mass-Media mentionate la 

punctul de mai sus: dreptul de fixare pe orice suport, dreptul de reproducere, drepturile de distribuire, inchiriere, 

imprumut, radiodifuzare si comunicare publica, dreptul de retransmitere prin cablu, dreptul de punere la dispozitia 

publicului, astfel incat sa poata fi accesate, in orice loc si in orice moment ales, in mod individual de catre public;  

 Am luat la cunostinta, am inteles si sunt de acord sa respect toate regulile si procedurile de siguranta, semnand pentru 

luarea la cunostinta a Regulamentului si pentru asumarea tuturor riscurilor.  

 Declar pe propria-mi raspundere ca nici eu, nici copilul meu nu ne  aflam sub influenta bauturilor alcoolice, drogurilor, 

medicamentelor sau altor substante care ne pot afecta capacitatea fizica si psihica. 

 Subsemnatul, acceptand accesul copilului meu pe gheata patinoarului Tiriac-Telekom Arena, in scop de initiere, accept 

sa-mi asum toate riscurile ce pot aparea, in numele copilului meu.  

 Sunt de acord ca in cazul in care copilul meu aduce stricaciuni echipamentului pus la dispozitie, voi plati despagubiri.  

 Subsemnatul, declar constient ca sunt de acord ca daca eu sau cel pentru care raspund este ranit in timpul practicarii 

acestui sport, sa exonerez si sa scutesc Fundatia Tiriac si intregul personal angajat, furnizorii de echipamente, 

colaboratorii societatii, proprietarii terenului si mandatarii acestora, administratorii, sponsorii, de orice pretentie de 

despagubire, reclamatie, proces de urmarire pe cale judecatoreasca, plangere, cheltuiala (incluzand cheltuielile de 

judecata), punandu-i la adapost de raspundere pentru orice defectiune aparuta in legatura cu productia, selectia, 

livrarea, depozitarea, vanzarea, posesia sau din folosirea echipamentului specific pus la dispozitie de Fundatia Tiriac. 

Pe aceasta cale eliberez Fundatia Tiriac de orice revendicare si obligatie de orice fel si inteleg ca aceasta eliberare va fi 

respectata si de rudele, mostenitorii sau reprezentantii subsemnatului.  
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 DATE PERSONALE: Subsemnatul, __________________________________________, in nume propriu si in numele 

copilului, declar ca am citit Nota de informare afisata in incinta si, drept urmare, am fost informat cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal. 

 Prin aceasta sunt de acord cu ceea ce a fost prezentat mai sus si am luat la cunostinta de continutul regulilor de 

siguranta. Am citit fiecare punct al actului, l-am inteles, mi l-am insusit si semnez de buna voie si fara nici o constrangere 

din partea nimanui. 

Prezentul Acord a fost semnat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte. 

 

        DATA:                                                                                                   

FUNDATIA TIRIAC                                                                                           PARINTE/TUTORE 

________________________                                                                       ____________________________ 


