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DECLARAȚIE DE ANGAJAMENT ȘI CONSIMȚĂMÂNT PARENTAL PRIVIND ACCESUL 

MINORULUI LA OPEN AIR BLUES FESTIVAL BREZOI 

Subsemnatul/Subsemnata _________________________________________________, 

domiciliat/ă în județul _______________ localitatea ________________, strada ______________, nr. 

_____, identificat/ă cu CI seria ___ nr. _________, având următoarele date de contact: număr de 

telefon ___________________, în calitate de  

 părinte 

 tutore 

 împuternicit legal 

al minorului/minorei având numele ______________________________, în vârstă de_____ani.  

Declar prin prezenta că îmi asum deplina răspundere pentru minor/minoră, permit 

participarea acestuia/acesteia la Open Air Blues Festival Brezoi 2021, care se desfășoară în perioada 

20-25 iulie în jud. Vâlcea, și îmi asum responsabilitatea pentru orice incident, accident sau vătămare 

pe care ar suferi-o minorul/minora din cauza lipsei mele de supraveghere, precum și pentru orice 

pagubă sau prejudiciu cauzate de minor/minoră din culpa sa atât Organizatorului cât și oricărei alte 

persoane fizice sau juridice participante în cadrul Festivalului. Renunț la orice pretenții financiare sau 

de altă natură față de Organizator precum și față de reprezentanții acestuia în cazul în care 

minorul/minora ar suferi o vătămare din cauza lipsei de supraveghere în timpul evenimentului. 

Declar, de asemenea, că am luat la cunoștință de condițiile impuse de către Organizator, 

publicate în Regulamentul Festivalului și mă angajez să asigur respectarea acestora în totalitate. Declar 

în mod expres că am luat la cunoștință că accesul în cadrul Festivalului presupune un acord implicit de 

a apărea în fotografiile sau filmările realizate de organizatori, parteneri contractuali ai acestuia, 

membrii presei și alți participanți și sunt de acord ca imaginile cu minorul, din cadrul Festivalului să 

poată fi înregistrate, utilizate, copiate, distribuite și difuzate public, în mod repetat și nelimitat de timp, 

în scopuri de marketing și publicitate. Prezentul acord este valabil în condițiile în care sunt respectate 

drepturile și libertățile minorului, demnitatea acestuia precum și dreptul la propria imagine. 

Declar că am fost informat în ceea ce privește drepturile persoanelor fizice referitoare la 

protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora (GDPR). Totodată îmi exprim 

acordul, privind prelucrarea datelor cu caracter personal atât ale subsemnatului cât și ale minorului 

aflat sub tutela mea, respectiv: nume, prenume, dată naștere, adresă, vârstă, imagine, de către 

organizator cât și de către partenerii contractuali ai acestuia. 
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