
          Acord privind exonerarea răspunderii, asumarea riscului, despăgubire și participare 
 
Nume complet participant 

  
 

Adresa 
 

Data nașterii 

Date buletin (CNP, serie și număr) E-mail Telefon 

 
Subsemnatul, doresc să utilizez facilitățile Sălii de cățărat One Move (una şi aceeaşi cu MACROM SRL) situate în Splaiul Nicolae Titulescu nr.5,                      
Timișoara (Facilitățile) și/sau să particip la alte activități în alte locații, atât în spații închise cât și în aer liber, care sunt organizate de Sala de cățărat                           
One Move sau implică Sala de cățărat One Move, inclusiv competiții, cursuri și programe. În condițiile în care Sala de cățărat One Move îmi permite                         
să utilizez Facilitățile și/sau să particip la activități sau să observ activitățile, sunt de acord să respect prezentul acord privind Participarea, asumarea                      
riscului şi exonerarea de răspundere, conform legii.  
 
PRIN PREZENTA ACCEPT ȘI SUNT DE ACORD cu următoarele: 
 

1. ASUMAREA ȘI ACCEPTAREA RISCULUI: 
 
Prin prezenta admit, accept și sunt de acord că escalada sportivă (atât în spații închise cât și în aer liber) și utilizarea facilităților Sălii de cățărat One                           
Move, participarea la activitățile desfășurate de Sala de cățărat One Move și/sau observarea acestor activități implică riscuri inerente. Am primit                    
informații complete referitoare la facilitățile Sălii de cățărat One Move și am avut ocazia să adresez toate întrebările, pe care le-am dorit. Înțeleg că                        
indiferent de grijă precauție, instruire și competență, pericolele inerente asociate cu aceste activități, precum și alte activități nu pot fi eliminate. Am                      
inspectat pereții de cățărat și sunt conștient în totalitate de tipul și dimensiunea tuturor riscurilor în legătură cu escalada sportivă și utilizarea                      
facilităților Sălii de cățărat One Move inclusiv, însă fără a se limita la: 
 

a. toate tipurile de vătămări corporale rezultate în urma căderii de pe pereții de cățărat și atingerea solului, pereților de cățărat, pereților de                      
stâncă, persoanelor, proeminențelor, permanente sau temporare; 

b. abraziunea corzii, încâlcire sau alte vătămări corporale rezultate din activități desfășurate pe pereții de cățărat sau în apropierea acestora                   
cum ar fi, însă fără a se limita la, cățărat, asigurare, rapel; 

c. vătămări corporale rezultate în urma acțiunilor sau omisiunilor altor persoane, incluzând, însă fără a se limita la, căderea cățărătorilor sau                    
obiecte aflate în cădere, cum ar fi, însă fără a se limita la, corzi, echipament de cățărat, părți ale peretelui sau bunuri personale; 

d. tăieri sau abraziuni rezultate în urma contactului pielii cu pereții de cățărat sau alte suprafețe; 
e. neutilizarea sau utilizarea necorespunzătoare a corzilor, buclelor, hamurilor, prizelor de cățărat, ancorelor, alt echipament de cățărat sau ale                  

oricăror părți ale pereților de cățărat; 
f. nerespectarea instrucțiunilor angajaților Sălii de cățărat One Move sau nesolicitarea de informații sau asistență. 

 

Admit de asemenea că lista de mai sus nu include toate riscurile posibile în legătură cu utilizarea facilităților Sălii de cățărat One Move și escalada                         
sportivă și nu limitează în nicio măsură dimensiunea asumării riscului, exonerării de răspundere și despăgubirii.  
 
Declar că sunt apt fizic și psihic să particip la utilizarea facilităților Sălii de cățărat One Move și la toate activitățile desfășurate de Sala de cățărat One                           
Move. Înțeleg că în cazul în care starea mea fizică sau psihică se modifică după executarea prezentei Exonerări, astfel încât nu mai sunt capabil să                         
particip la vreo activitate sau să utilizez echipamentul, am obligația de a renunța imediat la participarea la activitate sau activități. Pentru a evita orice                        
afecțiune, vătămare corporală sau deces, Sala de cățărat One Move a recomandat consultarea unui medic înainte de începerea unui program de                     
antrenament fizic sau de angajarea în activități fizice solicitante sau modificarea dietei/alimentației.  
 
Accept faptul că există anumite riscuri în legătură cu utilizarea sau participarea la activități la Sala de cățărat One Move, altele decât cele în legătură                         
cu echipamentul de cățărat sau activități, incluzând, însă fără a se limita la, utilizarea echipamentului de antrenament sau participarea la exerciții de                      
grup, incluzând, însă fără a se limita la ședințe de yoga, ședințe de antrenament, cursuri.  
 
Sunt conștient de politica de securitate, care recomandă utilizarea căștii de protecție în cazul folosirii pereților de escaladă. Aceasta ar putea preveni                      
vătămarea permanentă a creierului sau alte vătămări în cazul unui accident. Înțeleg că purtarea căștii de protecție nu elimină riscurile asociate cu                      
escalada sportivă, însă în anumite situații o cască de protecție poate reduce riscul unei vătămări permanente sau a decesului. Sunt de asemenea                      
conștient de faptul că este responsabilitatea mea să procur și să utilizez casca de protecție în conformitate cu specificațiile producătorului. Înțeleg că                      
Sala de cățărat One Move recomandă purtarea căștii de protecție și dacă aleg să nu port cască fac acest lucru în ciuda recomandării de către Sala de                           
cățărat One Move. SUNT DE ACORD SĂ-MI ASUM TOATE RISCURILE DE VĂTĂMARE CORPORALĂ ȘI/SAU DECES CARE AR PUTEA                  
APARE CA URMARE A NEPURTĂRII CĂȘTII DE PROTECȚIE.  
 
Admit faptul că echipamentul de cățărat sau alt echipament se poate deteriora sau poate dobândi defecte. Sunt capabil să inspectez și evaluez                      
echipamentul și sunt responsabil pentru echipamentul, pe care îl utilizez. În cazul în care echipamentul aparținând Sălii de cățărat One Move se                      
deteriorează în timp ce îl utilizez sau identific în alt mod deteriorarea echipamentului aparținând Sălii de cățărat One Move, voi aduce imediat acest                       
lucru în atenția personalului Sălii de cățărat One Move, pentru ca acesta să poată evalua echipamentul.  
 



2. EXONERARE ȘI DESPĂGUBIRE:  
 
Sunt de acord să accept și să-mi asum toate riscurile în legătură cu aceste activități, fie cauzate sau presupuse a fi cauzate de acțiuni neglijente sau                          
omisiuni ale Sălii de cățărat One Move sau a altor persoane. Participarea mea este pur benevolă și aleg să particip în ciuda riscurilor.  
 
Declar că accept riscul producerii unui prejudiciu şi că renunţ la dreptul de a obţine plata despăgubirilor, în limita dispoziţiilor legale prevăzute de                       
Codul civil în vigoare. 
 
Sala de cățărat One Move are un număr de fotocamere și videocamere, camere web și în acest sens îmi exprim acordul în legătură cu utilizarea                         
acestor echipamente. Accept faptul că pe durata utilizării facilităților camerele web și camerele îmi pot înregistra activitățile. Sala de cățărat One                     
Move își rezervă dreptul de a utiliza imaginea sau imagini ale cățărătorilor, materiale video sau fotografii înregistrate de camere, camere web sau alte                       
echipamente. Prin prezenta acord Sălii de cățărat One Move dreptul de a utiliza în scopul promovării activităţilor pe care le desfăşoară Sala One                       
Move imaginea mea și orice video înregistrat de camere și camere web. Cățărătorilor le este permisă fotografierea în cadrul facilităților.  
 
Înțeleg și sunt de acord că Sala de cățărat One Move și personalul său își rezervă dreptul de refuza accesul permanent sau pe o anumită perioadă de                           
timp în facilitățile sale oricărei persoane, care încalcă regulile și regulamentele Sălii de cățărat One Move sau al cărei comportament este considerat                      
periculos sau necorespunzător.  
 
De asemenea, înțeleg și sunt de acord că sunt exclusiv responsabil pentru bunurile mele personale pe perioada în care acestea se află în cadrul                        
facilităților sau la un eveniment al Sălii de cățărat One Move; Sala de cățărat One Move și personalul acesteia nu își asumă responsabilitatea pentru                        
nicio pierdere sau furt a acestor bunuri personale. Înțeleg de asemenea și sunt de acord că este responsabilitatea mea să țin bunurile personale sub                        
supraveghere sau să le depozitez într-un loc sigur. În cazul în care devin victima vreunui furt, voi notifica imediat acest lucru personalului Sălii de                        
cățărat One Move.  
 
 

3. LEGISLSAȚIA APLICABILĂ  
 
Declar că mi-a fost adus la cunoştinţă faptul că îmi asum prevederile prezentului Acord, în deplină concordanţă cu legislaţia din România şi cu                       
prevederile Codului civil în vigoare. 
 
Accept totodată ca, în eventualitatea existenţei unei dispute sau posibil litigiu între mine şi reprezentanţii Sălii One Move sau personalul acesteia, în                      
legătură cu o activitate organizată de membri Sălii One Move la care am participat sau utilizarea de către mine a facilităţilor Sălii One Move, se va                          
încerca, cu prioritate, soluţionarea acestora pe cale amiabilă. 
 
 
SE VA SEMNA DE CĂTRE PARTICIPANT  
 
Am cel puțin 18 ani împliniți și am din toate punctele de vedere capacitatea legală de a semna prezentul acord. (În cazul în care participantul are sub                           
18 ani, prezentul acord se va semna și completa mai jos și de către părintele sau tutorele legal al minorului). Participarea mea la această activitate este                          
pur benevolă și aleg să particip în ciuda riscurilor. Declar de asemenea că nu mă aflu într-o stare medicală sau fizică, care ar putea afecta siguranța                          
mea în această activitate sau în caz contrar îmi voi asuma și voi suporta toate costurile în legătură cu riscurile, care ar putea fi produse, direct sau                           
indirect, de o astfel de stare. Mi s-a oferit ocazia să citesc prezentul document în totalitate. Am avut ocazia să adresez întrebări în legătură cu                         
prezentul document.  
AM CITIT CU ATENȚIE PREZENTUL DE ACORD ȘI AM ÎNȚELES ÎN TOTALITATE CONȚINUTUL ȘI IMPLICAȚIILE ACESTUIA. 
 
Nume participant:   ____________________________________   
                                                                                                                          Semnătura participantului    _____________________________ 
Data:                       __________________                                                            (se va semna de către participanții ≥ 18 ani) 
 
 
SE VA SEMNA DE CĂTRE PĂRINTE SAU TUTORE ÎN CAZUL ÎN CARE PARTICIPANTUL ESTE MINOR: 
 
Reprezint părintele sau tutorele legal al persoanei de mai sus și sunt de acord cu utilizarea de către aceasta a Facilităților și/sau participarea la                        
activități organizate de Sala de cățărat One Move sau care implică Sala de cățărat One Move. Ținând cont că Sala de cățărat One Move îi permite                          
persoanei de mai sus participarea la și/sau utilizarea Facilităților, declar că am luat la cunoștință termenii și condițiile prezentei sunt de acord să                       
respect acești termeni și condiții. Subsemnatul, în numele meu și al persoanei menționate mai sus, prin prezenta declar că atât minorului, cât şi mie,                        
mi-au fost aduse la cunoştinţă riscurile pe care le presupune participarea la activităţile organizate de Sala One Move, dar şi escalada în sine şi că                         
accept posibilitatea producerii acestor riscuri. Declar totodată că minorul urmează să participe la activităţile organizate de Sala de catarat One Move                     
şi să beneficieze de facilităţile sălii în mod benevol, din proprie iniţiativă, cu acordul părintelui / tutorelui legal.  
 
Numele părintelui/părinților      _______________________________ 
(sau a tutorelui legal) 
Date buletin                        CNP: _______________________________                   Semnătura părintelui/părinților 
_______________________ 
a părintelui/tutorelui legal                                                                                    (sau a tutorelui legal) 
(sau a tutorelui legal)            Seria _______ Nr. ____________________  
 
Telefonul părintelui/tutorelui legal _______________________________                                                             Data:      _______________________ 


