Увага! Для отримання стартового пакету разом із стартовим листом необхідно мати при собі документ, що посвідчує вашу
особу, страховку, що покриває участь у спортивних змаганнях (для 42,195 км та 21,0975 км, плавання, триатлон)

НАЗВА ПОДІЇ

КАТЕГОРІЯ (ВІК)

СТАРТОВИЙ НОМЕР

ВИНЯТОК ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Цим документом я засвідчую, що перебуваю у здоровому фізичному стані та не маю медичних протипоказань для участі у
заході. Я ознайомлений(а) з Положеннями та загальними умовами змагань та повністю погоджуюсь з усіма правилами та
умовами змагань. Я обізнаний(а) про всі ризики, пов'язані з участю у цьому спортивно-масовому заході, що вимагає
хорошої фізичної та спортивної підготовки.
Я згоден(а) брати участь у цьому спортивно-масовому заході на свій страх і ризик. Я повністю обізнаний(а) про небезпеки
та ризики, пов'язані з бігом по шосе, а також можливі серйозні травми та заподіяння шкоди майну. Я знаю свою межу
допустимих фізичних навантажень і приймаю на себе відповідальність за можливі ушкодження здоров'я, травми та інші
наслідки нещасних випадків, які можуть трапитись зі мною під час проведення змагань і пов'язаних зі змаганнями подіях.
Якщо нещасний випадок стався до, під час або після змагань, я не буду вимагати від організаторів заходу
відшкодування заподіяної мені шкоди і не буду давати позов проти них.
Своєю участю в Змаганнях всі Учасники Змагань підтверджують свою згоду на безкоштовне використання свого імені і
прізвища Організатором Змагань, на проведення фото- та/або кінозйомки (відеозйомки) за їх участю в рамках Змагань
без будь-якого відшкодування, а також підтверджують і надають згоду на те, що їхні імена та фотографії можуть бути
оголошені та використані організатором безкоштовно в будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, які стосуються
Змагань, з рекламною метою способом і методами, що не суперечать чинному законодавству України.
Я ознайомлений(а) з правилами проведення змагань і усвідомлюю, що у разі їх недотримання, я можу бути
дискваліфікований(а). Я прочитав(ла) цей документ і зрозумів(ла) його зміст.
Я обізнаний(а) про те, що повинен(а) забрати стартовий пакет учасника.
Я згоден(а) з тим, що буду недопущений(а) до змагань у разі, якщо не заберу стартовий пакет учасника.
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