
CONDITII DE PARTICIPARE 
ULTRAMARATON 

TRANSYLVANIA LEGENDS 

1. GENERALITATI 
1.1. Acest regulament se aplica par>cipan>lor la evenimentul „Transylvania 
Legends” 
1.2. Compe>>a este organizata de Impliniere SRL, in parteneriat cu Tikaboo 
Romania, Florin Alexandru, Profa de mate, si are drept scop promovarea 
alergarii in aer liber si strangerea de fonduri pentru Asezamantul de Copii 
Sf.Ierarh Leon>e. 
1.3. Probele din cadrul Transylvania Legends sunt deschise tuturor doritorilor, 
respectând condi>ile impuse de organizator 
1.4. Inscrierea par>cipan>lor se face prin inregistrare online pe site-ul hSps://
transylvania-legends.com 
1.5. Prin semnarea formularului de inscriere sau bifarea casutei 
corespunzatoare in >mpul inregistrarii online fiecare par>cipant: 
– declara ca accepta si intelege termenii si condi>ile de par>cipare la 
Transylvania Legends, precum si regulamentul compe>>onal 
– declara ca a ci>t si este de acord cu Poli>ca de Confiden>alitate privind 
prelucrarea de catre Împlinire SRL a datelor cu caracter personal inclusiv in ce 
priveste prelucrarea imaginii foto si video folosite in materialele de promovare 
ale evenimentului 
– declara pe propria raspundere ca datele completate sunt reale si ca persoana 
este apta fizic pentru a par>cipa la concurs potrivit condi>ilor din prezentul 
Regulament. 
1.6. Organizatorul isi rezerva dreptul de a refuza inregistrarea si par>ciparea la 
cursa, din mo>ve obiec>ve, a unui par>cipant; 
2. DECLARATIA PE PROPRIE RASPUNDERE 
2.1. Par>ciparea la Transylvania Legends se face pe proprie raspundere, in 
deplina cunos>nta a capacita>i de a par>cipa la eveniment, a starii de sanatate 
fizica si mentala. 



2.2. Prin completarea si trimiterea formularului de inscriere, persoana care 
completeaza formularul declara pe propria raspundere si isi asuma faptul ca 
datele completate sunt reale. 
2.3. In cazul in care formularul de inscriere este completat de o alta persoana 
decât par>cipantul la eveniment, persoana care completeaza si trimite 
formularul de inscriere isi asuma responsabilitatea caracterul real al datelor 
completate si isi asuma deplina responsabilitatea ca are acordul par>cipantului 
pentru inscrierea lui la eveniment. 
2.4. Prin completarea si trimiterea formularului de inscriere si acceptarea 
Regulamentului de concurs, par>cipantul isi asuma pe propria raspundere ca 
este clinic sanatos/sanatoasa si ca nu sufera de nicio afec>une care sa ii 
interzica sa par>cipe la eveniment sau sa ii pericliteze starea de sanatate in 
>mpul desfasurarii evenimentului si isi asuma intreaga responsabilitate in ceea 
ce priveste par>ciparea la Transylvania Legends. 
2.5. Prin completarea si trimiterea formularului de inscriere si acceptarea 
Regulamentului persoana declara ca a inteles pe deplin ce reprezinta 
par>ciparea la o as\el de compe>>e, al carei traseu implica/ poate implica pe 
parcursul acestuia si trafic ru>er. 
2.6. Prin completarea si trimiterea formularului de inscriere si acceptarea 
Regulamentului par>cipantul la eveniment declara pe propria raspundere ca 
este intr-o forma corespunzatoare pentru a par>cipa la un concurs de 
anduranta, cum este Transylvania Legends, as\el incât organizatorii, precum si 
oricine are legatura cu aces>a (sponsori, parteneri, angaja>, autorita>, oficiali, 
voluntari etc) sunt exonera> de orice raspundere in legatura cu orice preten>i 
ale par>cipan>lor si sau a succesorilor, de orice natura, pentru eventuale 
accidentari, boala, deces sau orice alte probleme medicale care ar putea 
aparea pe parcursul desfasurarii compe>>ei. 
2.7. Prin completarea si trimiterea formularului de inscriere si acceptarea 
Regulamentului par>cipantul la eveniment declara pe propria raspundere, ca in 
situa>a in care ar surveni pe parcursul compe>>ei evenimente ca cele descrise 
mai inainte, va suporta toate cheltuielile ocazionate de transportul catre o 
unitate medicala specializata si declara ca renunta la orice preten>e in legatura 
cu un as\el de transport si/sau tratament de urgenta, intârzieri ori deficiente in 
legatura cu acesta. 



2.8. Daca formularul de inscriere este completat si transmis de o alta persoana 
decât par>cipantul la eveniment, prin completarea si trimiterea formularului se 
considera ca par>cipantul la eveniment si-a dat acordul pentru inscriere si ca a 
acceptat ca indeplineste toate condi>ile de par>cipare prevazute in prezenta 
sec>une si prezentul Regulament. 
2.9. Fiecare par>cipant este responsabil pentru propria securitate si siguranta. 
Organizatorii, partenerii, sponsorii, voluntarii si personalul care par>cipa la 
organizarea evenimentului nu sunt responsabili pentru orice fel de ranire, 
deces sau pagube de orice natura care pot surveni in >mpul sau ca urmare a 
desfasurarii evenimentului. 
2.10. Este recomandat ca par>cipan>i sa dispuna de asigurare in caz de 
accidente, valabila pentru compe>>i spor>ve. 
2.11. Par>cipan>i au obliga>a de a asculta si de a respecta indica>ile/
instruc>unile organizatorului si ale personalului de concurs. 
2.12. In ceea ce priveste par>ciparea copiilor minori la eveniment, prin 
completarea si trimiterea formularului de inscriere parin>i sau tutori legali ai 
copilului minor declara pe propria raspundere ca sunt de acord cu par>ciparea 
copilului minor la compe>>e. 
2.13. Parin>i sau tutorii legali ai copilului minor inscris in compe>>e declara pe 
propria raspundere ca au fost informa> cu privire la riscurile ce le implica 
par>ciparea copilului minor la eveniment si ca isi asuma intreaga 
responsabilitate in cazul producerii unui accident survenit in >mpul 
evenimentului. Organizatorii, precum si oricine are legatura cu aces>a 
(sponsori, parteneri, angaja>, autorita>, oficiali, voluntari etc) sun exonera> de 
orice raspundere in legatura cu orice preten>iale par>cipan>lor,tutorilor legali 
ai acestora si/sau a succesorilor acestora, de orice natura, pentru eventuale 
accidentari, boala, deces sau orice alte probleme medicale care ar putea 
aparea pe parcursul desfasurariicompe>>ei. 
2.14. Parin>i sau tutorii legali ai copilului minor inscris in compe>>e declara pe 
propria raspundere ca datele completate in formularul de inscriere sunt reale, 
ca minorul pe care il reprezinta este apt din punct de vedere medical pentru a 
par>cipa la proba la care a fost inscris, ca minorul pe care il reprezinta are 
prega>rea fizica, psihica si tehnica corespunzatoare pentru a par>cipa la proba 
la care a fost inscris; ca a luat la cunos>nta de implica>ile juridice ale 



par>ciparii minorului pe care il reprezinta la evenientsi isi asuma intreaga 
raspundere, in cazulin care copilul meu/minorul pe care il reprezint este 
implicat intr-un accident. 
3. DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE PRIVIND RESPECTAREA REGULILOR 
PRIVIND PREVENIREA SI COMBATEREA RASPANDIRII VIRUSULUI SARS COV 2 
COVID 19, PRECUM SI A LEGISLATIEI PRIVIND CARANTINA SPECIFICE IN 
VIGOARE PE PERIOADA DERULARII CONCURSULUI 
3.1. To> par>cipan>i declara pe propria raspundere ca le-a fost adus la 
cunos>inta prezentul regulament si ca isi asuma raspunderea in caz de 
incalcare a normelor in vigoare si a regulilor privind prevenirea si combaterea 
raspandirii Virusului Sars Cov 2 Covid 19, precum si a legisla>ei specifice pe 
perioada derularii concursului privind caran>na si regulile de distantare sociala. 
3.2. Prin semnarea procesului verbal, care atesta ca tuturor par>cipan>lor li s-a 
adus la cunos>inta prezentele prevederi, organizatorul este exonerat de orice 
raspundere in cazul in care, pe parcursul derularii concursului unul sau mai 
mul> par>cipan>, vor fi sanc>ona> de catre organele abilitate pentru 
nerespectarea regulilor de prevenire si combatere a infestarii cu Virusul Sars 
Cov 2 Covid 19 si a legisla>ei in vigoare. 
3.3. Organizatorul nu-si asuma raspunderea in cazul in care par>cipan>i la 
concurs nu respecta restric>ile legate de Covid 19 in vigoare la momentul 
derularii concursului. 
3.4.In cazul anularii compe>>ei in situa>e de forta majopra sau din mo>ve care 
nu depind de organizator, incluzand aici toate restric>ile legate de Covid 19 ce 
pot opri par>cipan>i sa par>cipae la concurs sau Organizatorul sa nu mai poata 
organiza concursul in bune condi>i, taxa de inscriere nu se returneaza 
Organizatorul nu va suporta in nici un fel costurile adiacente (transport , masa , 
cazare e.t.c.) ale par>cipan>lor. 
3.5. To> par>cipan>i isi asuma si declara pe propria raspundere, cunoscand 
prevederile art.326 si art.352 din Codul Penal ca la momentul par>ciparii la 
concurs nu sunt infesta> cu noul virus Sars Cov 2 Covid 19 si nu prezinta 
sintome specifice la momentul demararii concursului.  
3.6. Par>cipan>i se obliga ca pe tot parcursul derularii concursului sa respecte 
intocmai programul de circula>e si restric>ile de circula>e specifice fiecarei 
localita> aflate pe traseul de derulare a concursului, organizatorul fiind absolvit 



de orice raspundere in caz de nerespectarea de catre opar>cipan> a acestor 
dispozi>i legale in vigoare la momentul derularii concursului. 

Data                                                                                           

Nume                                                                                              Semnatura


