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T: +40 (0) 721 067766 

E: contact@turdearhitectura.ro 

W: www.turdearhitectura.ro 

Str. Augustin Pacha nr. 8, et. 1 

300055 Timișoara, jud. Timiș 

 

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

PĂRINTE / TUTOR LEGAL 

Subsemnatul(a), ……………………………………………................., cu domiciliul în  

localitatea ........................................., strada ..............................................................,  

nr.…… bl.…… ap…..., județul ........................, identificat prin C.I. seria ...................., 

nr. ............., CNP ........................................., telefon de contact ................................, 

e-mail ..........................................................., în calitate de părinte/tutore al minorului 

......................................................................................................................................, 

născut la data de .................... ............, (pentru cei care au împlinit 14 ani) identificat 

prin C.I. seria ........... , nr. ...................., CNP ..............................................................,  

 
declar prin acestea că sunt de acord cu participarea copilului meu/ minorul aflat sub 
tutela mea la evenimentele organizate de Ordinul Arhitecților Filiala Teritorială Timiș 
în perioada mai – octombrie 2018, prin proiectul cultural „Tururi de Arhitectură”. 
 
Totodată, declar că datele de mai sus sunt exacte și îmi asum responsabilitatea 
pentru veridicitatea acestore, precum și că am citit cu atenție termenii și condițiile 
proiectului Tur de arhitectură de pe pagina www.turdearhitectura.ro și sunt de acord 
cu aceștia în totalitate; copilul meu/minorul pe care îl reprezint nu suferă de afecțiuni 
medicale care i-ar putea pune viața în pericol prin participarea la aceste evenimente 
și va fi receptiv la eventualele sfaturi ale Organizatorilor, pe întreaga durată a 
evenimentelor și îmi asum întreaga răspundere pentru orice consecințe pot decurge 
din participarea la aceste evenimente. 

Mai mult, declar că sunt de acord ca fiul/fiica mea să apară în materialele foto și/sau 
video realizate prin proiectul „Tururi de arhitectură”. Materialele se vor folosi strict în 
scop de informare şi promovare şi vor fi publicate pe: site-ul www.turdearhitectura.ro, 
pagina de Facebook Tur de Arhitectură şi, eventual, în cadrul unor interviuri din 
media scrisă de specialitate sau comunicate de presă. Imaginile nu vor fi folosite în 
alte scopuri decât cele menţionate mai sus şi nu fac obiectul comercializării. 

Prin Organizatori se înțelege OAR - Filiala Timiș cât și orice partener/ colaborator al 
acestuia implicat în proiect. 

Data:                                                   Semnătura:........................................  


