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Festivalul de proză ,,Augustin Buzura", ediția I, București, 2019 

 

Declarație pe proprie răspundere părinte/tutore 

 

 Subsemnatul/a __________________________________, domiciliat/ă în județul 

_____________________, orașul ___________________________, strada 

_________________, nr. ___, bl. ___, sc.___, ap. ___, posesor/e al BI/CI seria ____, nr. 

________, declar pe propria răspundere că toate datele consemnate în Formularul de înscriere la 

Festivalul de proză  ,,Augustin Buzura" pentru fiul/fiica meu/mea sunt corecte. 

 Declar pe propria răspundere că îmi exprim acordul ca fiul/fiica meu/mea să participe la 

activitățile culturale din cadrul Festivalului de proză, desfășurat în perioada 22 aprilie - 21 iunie 

2019.  

 Data de naștere a fiului/fiicei mele este: ____________________ 

 Am citit și am înțeles Regulamentul de organizare și desfășurare al Festivalului și am luat 

act de toate condițiile impuse de acesta. 

 Declar și îmi asum întreaga responsabilitate pentru faptele sale pe toată durata de derulare 

a evenimentului. 

 Mă oblig să mă asigur că vor fi respectate întocmai prevederile Regulamentului pentru a 

nu pune în pericol integritatea morală sau fizică a sa sau a celorlalți participanți și îmi asum orice 

risc ar implica nerespectarea vreuneia dintre regulile de participare la acest eveniment. Încălcarea 

Regulamentului sub orice formă poate da dreptul organizatorilor festivalului de a îl/de a o 

penaliza/elimina pe fiul/fiica mea din activitățile festivalului, precum și din spațiul de 

desfășurare al acestuia.  
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 Sunt de acord ca organizatorii, partenerii sau sponsorii organizatorilor să folosească 

numele fiului/fiicei meu/mele, fotografiile și imaginile video exclusiv în scopuri educaționale, 

cultural-academice. 

 Sunt de acord ca fiul/fiica meu/mea să primească mesaje informative și promoționale, de 

ordin cultural, de la organizatorii Festivalului de proză ,,Augustin Buzura".  

  

 

 

                                                                                                  Semnătura: _______________  

 Data: _____________                                        (părinte/tutore)  

  

                                                                                                  Semnătura: _______________ 
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