
�祘Τ霠Φ銠Φ샨Τ祘 �祘 �銠l�銠Τ祘 銠Ϥ狟����祘銠祘 Φ �Ϥ銠Τ��祘霠�Τ �Τ�l銠�霠�Τh祘Τ�

�Τ�l銠 Φ��霠�
Nume, prenume: Nume, prenume:
Data nașterii: Părinte al Minorului(ei):
CI serie, nr: Tutore al Minorului(ei):

CI serie, nr:
E-mail:
Nr. telefon:
狟emnătura:

Prin preĞenta �ellara�ie, �n lalitate �e părinteƚtutore al minorului(ei), lunosl�n� preĞe�erile art.br-b� �in Co�ul
CiĞil priĞin� lapalitatea �e eaerli�iu a minorului și preĞe�erile art.�ri �in Co�ul Penal priĞin� falsul in �ellara�ii,
�ellar pe propria răspun�ere, lonirm și sunt �e alor� lu următoarele:

1. Minorul(a) să parilipe la FΦ霠霠 Τ� 霠lV祘 F祘狟�ΤVΦ霠 2020, le Ğa aĞea lol in perioa�a b - 6 septembrie rrrr, la
Palatul Mogoșoaia, IlfoĞ.

r. �n�eleg pe �eplin rislurile și resposabilită�ile pe lare le implilă pariliparea minorului(ei) la FΦ霠霠 Τ� 霠lV祘
F祘狟�ΤVΦ霠 2020, risluri pe lare mi le asum �n �ntregime.

�. �mi asum �eplina răspun�ere pentru minor(ă) și responsabilitatea pentru orile inli�ent, alli�ent șiƚsau
Ğătămare pe lare ar suferi-o minorul(a) �in lauĞa lipsei mele �e supraĞeghere, at�t �n la�rul festiĞalului, prelum și
�n orile mijlol �e transport �estinat transportării alestuia(ia) la festiĞal, �n Ğe�erea partilipării.

b. Conirm lă minorul(a) este apt(ă) �in punlt �e Ğe�ere me�ilal și �ntr-o formă lorespunĞătoare pentru a parilipa
la un asemenea eĞeniment, as�el �nl�t eaonereĞ organiĞatorii, prelum și oriline are legătură lu aleșia (sponsori,
parteneri, angaja�i, autorită�i, oiliali, Ğoluntari, etl.) �e orile răspun�ere �n legătură� lu orile preten�ii aș putea
aĞea, �e orile natură, eu sau sullesorii mei, pentru eĞentuale alli�entări, boală, �eles sau orile alte probleme
me�ilale lare ar putea apărea pe parlursul �esfășurării fesiĞalului.

i. Dellar �n mo� eapres lă sunt �e alor� la minorul(a) să primeaslă� �ngrijiri me�ilale �e prim ajutor siƚsau sa ie
transportat la o unitate me�ilală �e spelialitate, �n laĞ �e Ğătămare, alli�ent sau boală �n impul fesiĞalului.

6. Dellar, in mo� eapres, lă �n situa�ia �n lare ar surĞeni, pe parlursul �esfășurării fesiĞalului, eĞenimente la lele
�eslrise la punltele b-i, și �n laĞul �n lare personalul, serĞiliile și transportul me�ilal �e prim ajutor nu sunt
suiliente sau nu aloperă neĞoile posibile ale minorului �e sub tutela mea, mă angajeĞ să suport toate lheltuielile
olaĞiona te �e eĞentualul transport și ƚsau tratament lă teƚ la o unitate me�ilală spelialiĞată și �ellar lă
renun� la orile preten�ii aș putea aĞea �n legătură lu un as�el �e transport șiƚsau tratament �e urgentă, �nt�rĞieri
ori �eilien�e �n legătură lu alesta.

7. �mi �au lonsim�ăm�ntul, �n mo� eaplilit, pentru uiliĞarea �e lătre �peratorii �solia�i ai FΦ霠霠 Τ� 霠lV祘 F祘狟�ΤVΦ霠
2020, a �atelor lu laralter personal ale minorului(ei) și anume – fotografii și imagini Ği�eo realiĞate in la�rul
fesiĞalului – �n sensul e�itării, prelulrării și utiliĞării alestora prin postare in me�iile �e lomunilare online (ea.
website: www.fallinloĞefestiĞal.ro; re�ele �e solialiĞare: Falebook, Instagram, Twitter, YouTube). Toto�ată, �ellar
lă sunt �e alor� să le�eĞ, lu titlu gratuit, toate �repturile �e autor si utiliĞare lătre �peratorii �solia�i, pentru
fotografiile șiƚsau imaginile Ği�eo realiĞate �n la�rul fesiĞalului.

8. EaonereĞ organiĞatorii, prelum și pe oriline are legătură lu aleșia (sponsori, parteneri, angaja�i, autorită�i,
oiliali, Ğoluntari, etl) �e orile răspun�ere �n legătură lu orile preten�ii aș putea aĞea, �e orile natură, pentru
eĞentuale furturiƚpier�eri ale bunurilor proprii lare ar putea i lomise la alest fesiĞal.

9. Dellar lă am litit și �n�eles Regulamentul �filial al F�LL IN L�VE FESTIV�L rrrr, afișat pe website-ul
www.fallinloĞefestiĞal.ro lare reglementeaĞă lon�i�iile spelifile impuse �e lătre organiĞatori, �n spelial men�iunile
priĞitoare la minori și mă angajeĞ să asigur �eplina respeltare a alestora �e lătre minor(ă).

1r.Cunosl preĞe�erile legale �n Ğigoare priĞin� răspun�erea lelui lare potriĞit legii trebuie să supraĞegheĞe un
minor și �ellar pe proprie răspun�ere lă to�i minorii pe lare �i supraĞegheĞ sunt ap�i �in punlt �e Ğe�ere me�ilal
(lonform �ellara�iei Ğerbaleƚslrise �ată pe proprie răspun�ere mie �e lătre părin�iiƚtutorii alestora) să parilipe la
alest fesiĞal și �mi asum �n totalitate toate rislurile �eslrise �n luprinsul preĞentei �ellara�ii, lare ar putea surĞeni
și afelta minorii pe lare �i am �n grijă și �e lare sunt răspunĞător �n mo� legal. De asemenea, sunt �e alor� lu
prelulrarea �atelor mele personale și ale minorului(ei) �n slopurile luprinse �n preĞenta �ellara�ie.
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