
FORMULAR de  ÎNSCRIERE ECHITATIE  
 
 
Numele şi  prenumele 
 
Vârsta (pentru minori) 
 
Adresa 
 
Email 
 
Telefon    
 
Mobil        

 
Vă rugăm să  citiţi cu atenţie !!!  

 
A. Periculozitate - Călăria/echitaţie este clasificată ca şi activitate  de recreere cu grad mare de periculozitate  deoarece 
există numeroase riscuri evidente şi non-evidente, inerente, mereu prezente la astfel de activităţi, în ciuda tuturor 
măsurilor de precauţie  şi  de siguranţă. Accidentele de călărie  pot fi  atât fizice cât şi  psihice cu efecte de durată   faţă 
de alte activităţi.   
B. Călăria - Pe nici un cal nu poţi spune că te afli în condiţii de siguranţă . Caii sunt de la 5 până la 15 ori mai mari, de 
20- 40 de ori mai puternici şi  de 3-4 ori mai rapizi decât omul. Oricine pică de pe cal, cade de la o distanţă de minim 1,5 
metri, iar impactul poate produce leziuni.Călăria/ Echitaţia este singurul sport prin care un prădător  mai mic 
(Omul) reuşeşte să-şi  impună voinţa şi  să  devină o singură unitate de mişcare, cu o pradă mult mai mare şi  mai 
puternică (calul ) . Dacă un cal este speriat sau provocat poate devia de la antrenament şi poate  acţiona în conformitate 
cu instinctele  sale  naturale, de supravieţuire. De exemplu: poate  opri sau porni brusc, poate schimba direcţia sau viteza 
de mers, poate azvârli, cabra, lovi, muşca, fugi de ceea ce consideră că este primejdios.   
C. Responsabilitatea călăreţului - În şa,  călăreţul este singurul care deţine controlul asupra calului, de aceea atât 
siguranţa călăreţului cât şi  a calului depinde în mare măsură de abilitatea  şi  voinţa călăreţului de a îndeplini  unele 
instrucţiuni  şi  capacitatea acestuia de auto-stăpânire în condiţiile date .   
D. Evenimente din natură – SC ZAMORA ESTATE SRL nu este responsabilă de evenimentele  din natură  totale sau 
parţiale, care pot speria un cal, provocând lezarea  în vre-un fel a călăreţului. Câteva exemple sunt: tunete, fulgere, 
ploaie, vânt,  animale domestice sau sălbatice, insecte, reptile, zgomote de utilaje şi / sau provocate de om.   
E. Echipamentul de protecţie - Eu__________________              am fost pe deplin avertizat/ă şi sfătuit/ă de 
reprezentantul SC ZAMORA ESTATE SRL cu privire la purtarea  caschetei  (casca de echitaţie, toca) care poate preveni 
sau reduce severitatea unor leziuni la cap.).Sunt conştient/ă că responsabilitatea mea/a copilului meu minor de a purta 
echipamentul de protecţie este impetuoasă  şi  îmi asum responsabilitatea consecinţelor dacă nu respect acest fapt.    
 
F. Eliberarea de răspundere    
 

ANGAJAMENT DE ELIBERARE DE RĂSPUNDERE   
Eu _____________________________________am luat la cunoştiinţă că în incinta SC ZAMORA ESTATE SRL  
sunt  în apropierea cailor, prin urmare  îmi asum întreaga responsabilitate pentru participarea mea/a copilului meu minor 
la toate activităţile legate de călărie, şi  totodată eliberez de orice alte obligaţii pe SC ZAMORA ESTATE SRL 
şi  administratorii/instructorii/colaboratorii/angajaţii acesteia, de obligaţii ce pot implica cereri de despăgubire (în caz de 
accident de orice fel sau furturi), sau pot aduce daune şi  prejudicii de orice natură la adresa celor mentionaţi mai sus, în 
numele meu/al copilului meu minor precum şi  al reprezentanţilor mei legali.    
 
Conştient/ă şi  de bună voie îmi asum aceste riscuri, previzibile sau neprevizibile, chiar dacă derivă din neglijenţa altor 
persoane, inclusiv a administratorilor, angajaţilor, instructorilor, asumându-mi întreaga responsabilitate pentru 
participarea mea/ a copilului meu minor în acestă activitate.  Înteleg şi  sunt de acord ca acest angajament să acopere 
toate activităţile desfăşurate de SC ZAMORA ESTATE SRL la care particip/participă copilul meu minor acum, dar şi  la 
care voi/va participa în viitor.   
AM CITTIT ACEST FORMULAR,INTELEGAND PE DEPLIN TOTI TERMENII SAI, INTELEGAND 
FAPTUL CA SEMNANDU-L RENUNT LA DREPTURI SUBSTANTIALE SI MA OBLIG SA RESPECT 
INTOCMAI TOATE REGULILE DE SIGURANTA SI PROTECTIE PRIN SEMNAREA DE BUNA VOIE , 
VOLUNTAR SI RFARA NICI O CONSTRNGERE DIN PARTEA NIMANUI A A CESTUI ANGAJAMENT DE 
ELIBERARE DE RASPUNDERE .  
 
 
SEMNĂTURA   __________________________________________ 
 
 
SEMNĂTURA PARINTELUI SAU A TUTORELUI LEGAL (pentru minor)   
__________________________________ 
 
DATA_________  


