
DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE A PARINTELUI MINORULUI(EI)

MINOR ADULT
Nume, prenume: Nume, prenume:
Data nașterii: Părinte al Minorului(ei):
CI serie, nr: Tutore al Minorului(ei):

CI serie, nr:
E-mail:
Nr. telefon:
Semnătura:

Prin prezenta declarație, in calitate de părinte/tutore al minorului(ei), cunoscând prevederile art.40-43 din Codul
Civil privind capacitatea de exercițiu a minorului și prevederile art.325 din Codul Penal privind falsul in declarații,
declar pe propria răspundere, confirm și sunt de acord cu următoarele:

1. Minorul(a) să participe la FALL IN LOVE FESTIVAL 2022, ce va avea loc in perioada 4 - 6 septembrie 2020, la
Palatul Mogoșoaia, Ilfov.

2. Înțeleg pe deplin riscurile și resposabilitățile pe care le implică participarea minorului(ei) la FALL IN LOVE
FESTIVAL 2022, riscuri pe care mi le asum in intregime.

3. Îmi asum deplina răspundere pentru minor(ă) și responsabilitatea pentru orice incident, accident și/sau
vătămare pe care ar suferi-o minorul(a) din cauza lipsei mele de supraveghere, atât in cadrul festivalului, precum și
in orice mijloc de transport destinat transportării acestuia(ia) la festival, in vederea participării.

4. Confirm că minorul(a) este apt(ă) din punct de vedere medical și intr-o formă corespunzătoare pentru a participa
la un asemenea eveniment, astfel incât exonerez organizatorii, precum și oricine are legătură cu aceștia (sponsori,
parteneri, angajați, autorități, oficiali, voluntari, etc.) de orice răspundere in legătură̆ cu orice pretenții aș putea
avea, de orice natură, eu sau succesorii mei, pentru eventuale accidentări, boală, deces sau orice alte probleme
medicale care ar putea apărea pe parcursul desfășurării festivalului.

5. Declar in mod expres că sunt de acord ca minorul(a) să primească̆ ingrijiri medicale de prim ajutor si/sau sa fie
transportat la o unitate medicală de specialitate, in caz de vătămare, accident sau boală in timpul festivalului.

6. Declar, in mod expres, că in situația in care ar surveni, pe parcursul desfășurării festivalului, evenimente ca cele
descrise la punctele 4-5, și in cazul in care personalul, serviciile și transportul medical de prim ajutor nu sunt
suficiente sau nu acoperă nevoile posibile ale minorului de sub tutela mea, mă angajez să suport toate cheltuielile
ocaziona te de eventualul transport și /sau tratament că te/ la o unitate medicală specializată și declar că
renunț la orice pretenții aș putea avea in legătură cu un astfel de transport și/sau tratament de urgentă, intârzieri
ori deficiențe in legătură cu acesta.

7. Îmi dau consimțământul, in mod explicit, pentru utilizarea de către Operatorii Asociați ai FALL IN LOVE FESTIVAL
2022, a datelor cu caracter personal ale minorului(ei) și anume – fotografii și imagini video realizate in cadrul
festivalului – in sensul editării, prelucrării și utilizării acestora prin postare in mediile de comunicare online (ex.
website: www.fallinlovefestival.ro; rețele de socializare: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube). Totodată, declar
că sunt de acord să cedez, cu titlu gratuit, toate drepturile de autor si utilizare către Operatorii Asociați, pentru
fotografiile și/sau imaginile video realizate in cadrul festivalului.

8. Exonerez organizatorii, precum și pe oricine are legătură cu aceștia (sponsori, parteneri, angajați, autorități,
oficiali, voluntari, etc) de orice răspundere in legătură cu orice pretenții aș putea avea, de orice natură, pentru
eventuale furturi/pierderi ale bunurilor proprii care ar putea fi comise la acest festival.

9. Declar că am citit și ințeles Regulamentul Oficial al FALL IN LOVE FESTIVAL 2022, afișat pe website-ul
www.fallinlovefestival.ro care reglementează condițiile specifice impuse de către organizatori, in special mențiunile
privitoare la minori și mă angajez să asigur deplina respectare a acestora de către minor(ă).

10.Cunosc prevederile legale in vigoare privind răspunderea celui care potrivit legii trebuie să supravegheze un
minor și declar pe proprie răspundere că toți minorii pe care ii supraveghez sunt apți din punct de vedere medical
(conform declarației verbale/scrise dată pe proprie răspundere mie de către părinții/tutorii acestora) să participe la
acest festival și imi asum in totalitate toate riscurile descrise in cuprinsul prezentei declarații, care ar putea surveni
și afecta minorii pe care ii am in grijă și de care sunt răspunzător in mod legal. De asemenea, sunt de acord cu
prelucrarea datelor mele personale și ale minorului(ei) in scopurile cuprinse in prezenta declarație.

http://www.fallinlovefestival.ro
http://www.fallinlovefestival.ro

