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ACT DE RENUNȚARE ȘI SCUTIRE DE OBLIGAȚII! 
PREZENTA REPREZINTA UN ACT DE  RENUNȚARE, SCUTIRE DE OBLIGAȚII, ACORD DE RENUNȚARE LA 

PROCES ȘI PROMOVARE Având în vedere participarea mea (“eu”, “al meu”, “însumi”) și/sau în numele 

copilului meu, în calitate de competitor, voluntar (sau alt membru de personal) și/sau spectator (orica re 

dintre cele de mai sus, “Participant”) în cadrul unui ANTRENAMENT TITAN RACE, COMPETITIE TITAN RACE,  

sau altor evenimente aflate în proprietatea, operate, licențiate sau sponsorizate de TITAN RACE (oricare 

dintre cele de mai sus și orice evenimente/activități/operațiuni subordonate, “Eveniment”), eu, în numele 

meu și al protejatului, recunosc, accept și sunt de acord cu următoarele: (1) Riscul de rănire gravă și/sau 

deces în urma activităților implicate, participând la orice Eveniment, în calitate de Participant, este 

semnificativ și poate include, fără orice limitare, următoarele:  (iii) entorse; (iv) luxații; (v) fracturi; (vi) 

răniri din cauza căldurii și frigului, inclusiv arsuri, boli provocate de căldură și hipotermie; (vii) sindrom de 

utilizare excesivă; (viii) răniri, care implică acțiuni sau omisiuni ale altor vehicule sau participanți la 

Eveniment; (ix) mușcături și/sau înțepături de animale; (x) contact cu plante otrăvitoare; (xi) accidente 

care implică, fără limitare la, cățărare, mersul cu bicicleta, drumeție, mersul în zăpadă, autoturism sau alte 

mijloace, cădere de la înălțime; (xii) atac de cord; (xiii) boli provocate prin expunere la noroi sau apă 

contaminată cu fecale; (xiv) paralizie permanentă; și/sau (xv) deces. Conform unor reguli specifice, 

echipament și/sau disciplină personală pot reduce acest risc, existând riscul rănirii grave și/sau decesului. 

(2) DUPĂ INFORMAREA DETALIATĂ DESPRE UN EVENIMENT, ÎN NUMELE MEU ȘI AL PROTEJATULUI MEU, 

subsemnatul ÎMI ASUM ȘI ACCEPT ÎN MOD CONȘTIENT, VOLUNTAR ȘI LIBER TOATE RISCURILE, 

CUNOSCUTE ȘI NECUNOSCUTE, CHIAR ȘI DACĂ REZULTĂ DIN NEGLIJENȚA SAU ACȚIUNEA SAU OMISIUNEA 

CESIONARILOR numiți mai jos, sau alții, și îmi asum întreaga răspundere și toate riscurile pentru 

participarea mea și/sau a Protejatului meu la Eveniment. (3) Sunt de acord în mod conștient și voluntar să 

mă conformez tuturor termenilor și condițiilor (prezentate mie) legate de participarea la un Eveniment. 

Dacă, totuși, observ orice pericol neobișnuit și/sau semnificativ în prezența mea la Eveniment, renunț la 

participarea mea sau a Protejatului meu și atrag atenția STAFULUI TITAN RACE (ANTRENORI)  asupra 

pericolului. (4) În condițiile prevăzute prin lege, subsemnatul, în nume propriu și/sau al Protejatului meu 

(dacă este cazul) și al moștenitorilor, cesionarilor, soților, partenerilor noștri, reprezentanților personali 

și/sau rudelor, RENUNȚ, ACHIT, MĂ DESCARC DE DREPTURI și SUNT DE ACORD SĂ NU INTENTEZ PROCES 

împotriva SC TITAN RACE SRL  și proprietarii, funcționarii, directorii, angajații, contractanții, reprezentanții, 

agenții și afiliații acestora, după caz, orice părinte sau subsidiar, predecesor, succesor, moștenitor, 

cesionar, partener media direct sau indirect, asociat, caritate, sponsor sau furnizor medical al celor 

menționați mai sus (în mod colectiv, “Cesionari”) CU REFERIRE LA ORICE PLÂNGERE, RECLAMAȚIE, SAU 

PIERDERE ȘI TOATE RĂNIRILE, DIZABILITĂȚI, DECES, ȘI/SAU PIERDERE SAU DAUNĂ CAUZATĂ 

PERSOANELOR SAU BUNURILOR, ÎN LEGĂTURĂ CU PARTICIPAREA MEA SAU A PROTEJATULUI MEU LA 

EVENIMENT, FIE DIN NEGLIJENȚA SAU INTENȚIA CESIONARILOR SAU ALTOR PERSOANE. De asemenea, 

sunt de acord cu apărarea și scutirea Cesionarilor de orice răspundere, costuri, și/sau daune provocate 

prin participarea Participanților sau legate de Eveniment, inclusiv, fără orice limitare la onorarii de avocați. 

(5) Subsemnatul, în nume propriu sau al Protejatului, certific și confirm că: (i) dacă nu se prevede altfel, 

am împlinit 18 ani și semnez în mod legal în nume propriu sau, dacă este cazul, al Tutorelui: (ii) 
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Participantul este ferit de orice boli și defecțiuni care pot apărea în timpul participării la un Eveniment; 

(iii) Participantul este apt fizic și antrenat în mod suficient să participe în toate activitățile legate de 

Eveniment; și (iv) la data Evenimentului, Participantul va fi în posesia și va fi acoperit prin asigurare 

medicală / de sănătate, individual sau prin participarea la un eveniment. Confirm că Participantul și eu, ca 

tutore (dacă este cazul) sunt conștient și informat asupra riscurilor inerente  legate de participarea la 

Eveniment și asupra faptului că participarea Participantului la un Eveniment este întru-totul voluntară. (6) 

Subsemnatul, în nume propriu și/sau al Tutorelui, sunt de acord cu prim ajutor și alte tratamente medicale 

și servicii aferente, inclusiv evacuare/transport, în cazul rănirii sau îmbolnăvirii în timpul participării la 

Eveniment și prin prezenta scutesc Cesionarii de la orice răspundere sau reclamație legată de tratament 

și/sau servicii. De asemenea, sunt de acord să obțin și să permit utilizarea și dezvăluirea de informații 

personale de sănătate de furnizori în vederea prestării serviciilor și administrării tratamentelor, și să 

semnez orice document suplimentar solicitat de furnizori referitor la informații și servicii. (7) Cesionarii își 

rezervă dreptul să amâne, să anuleze sau să modifice Evenimentul din cauza condițiilor meteo sau alți 

factori care nu se află sub controlul Cesionarilor, care pot afecta sănătatea și/sau siguranța Participanților. 

SC TITAN RACE SRL NU va fi obligat la restituirea către orice Participant a taxelor de înregistrare din cauza 

Evenimentului anulat. (8) Subsemnatul, în nume propriu sau al Tutorelui, dacă este cazul, acord în mod 

irevocabil permisiunea nelimitată către Cesionari în vederea utilizării, vânzării, diseminării și distribuirii 

oricăror fotografii, imagini, înregistrări video sau altor ilustrații de orice fel ale Participanților sau 

participării Tutorelui la un Eveniment sau activitate similară în scop legitim și înțeleg că Participantul nu 

va avea dreptul la nici o compensație în acest sens. De asemenea, acord permisiunea Cesionarilor să 

filmeze, înregistreze video performanța Participantului la Eveniment și să vândă, distribuie și să utilizeze 

în orice alt fel aceste înregistrări. (9) Având în vedere și în schimbul participării la Eveniment, Participantul 

scutește și este de acord să nu înainteze plângere împotriva Cesionarilor referitor la participarea 

Participantului la evenimente organizate de Cesionari, inclusiv Evenimentul, de Participant și succesorii, 

soții, partenerii, reprezentanții personali și/sau rude ale acestora. (10) Dacă orice prevedere a prezentei 

Renunțări la drepturi este considerată invalidă sau executorie de către o judecătorie competentă, toate 

celelalte prevederi rămân valabile, conform prevederilor legale în vigoare. Autorizez dezvăluirea oricărori 

informații și înregistrări, inclusiv rezultate ale testărilor medicale necesare. SC TITAN RACE SRL și angajații, 

respectiv agenții săi sunt scutiți de orice răspundere sau obligație legală, legată de orice testare și în 

vederea dezvăluirii acestor informații și înregistrări, conform prezentei Renunțări la drepturi. AM CITIT ȘI 

ÎNȚELEG PE DEPLIN ACEASTĂ RENUNȚARE LA DREPTURI. ÎNȚELEG SĂ RENUNȚ ÎN NUME PROPRIU ȘI AL 

TUTORELUI LA DREPTURI SUBSTANȚIALE PRIN SEMNAREA PREZENTEI ÎN MOD LIBER ȘI VOLUNTAR! 

 


