Додаток 1
Змагання зі спортивного орієнтування KievOPEN-2018
ВІДМОВА УЧАСНИКА ВІД ПРЕТЕНЗІЙ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НЕ ПОДАВАТИ СУДОВИЙ
ПОЗОВ
Номер учасника ___________
Я, __________________________________________________________________ , вважаючи
за необхідну умову для допуску до участі у «Змаганнях зі спортивного орієнтування
KievOPEN 2018», засвідчую власним підписом, визнаю, усвідомлюю та погоджуюсь, що:
1. Моя участь у вищезгаданих змаганнях є добровільною;
2. Стан мого здоров'я є задовільним і дозволяє брати участь у вищезгаданих змаганнях;
3. Я усвідомлюю наявність ризиків, як відомих так і невідомих, для мого здоров'я та життя
і беру на себе повну відповідальність за них і їх можливі наслідки;
4. Я зобов'язуюсь не пред'являти будь-яких претензій та не подавати будь-яких судових
позовів до організаторів, спонсорів та партнерів вищезгаданих змагань у всіх випадках
отримання будь-яких фізичних травм або погіршення стану мого здоров'я, понесення
будь-яких матеріальних та моральних збитків під час проведення та по завершенні
вищезгаданих змагань;
5. Я ознайомився з інформаційним бюлютенем та погоджуюсь дотримуватись умов участі,
правил та заходів безпеки зазначених в ньому. В разі виникнення додаткової чи
непередбаченої небезпеки для мого здоров'я та життя під час участі в вищезгаданих
змаганнях, я відсторонюся від участі в них і донесу інформацію про дану небезпеку до
відома організаторів вищезгаданих змагань.
Підпис ____________________________

Дата ___________________

КОНТАКТНА ОСОБА ПРИ НАДЗВИЧАЙНІЙ СИТУАЦІЇ (обов'язково)
Ім'я ________________________________________ Номер телефону____________________

Додаток 2 (Колективний бланк)
Змагання зі спортивного орієнтування KievOPEN-2018
ВІДМОВА УЧАСНИКА ВІД ПРЕТЕНЗІЙ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НЕ ПОДАВАТИ СУДОВИЙ ПОЗОВ
Кожен з учасників «Змагань зі спортивного орієнтування KievOPEN-2018» зазначених у Додатку 1 до даного листа вважаючи за
необхідну умову для допуску до участі в даних змаганнях, засвідчує власним підписом, визнає, усвідомлює та погоджується з наступним:
1. Моя участь у вищезгаданих змаганнях є добровільною;
2. Стан мого здоров'я є задовільним і дозволяє брати участь у вищезгаданих змаганнях;
3. Я усвідомлюю наявність ризиків, як відомих так і невідомих, для мого здоров'я та життя і беру на себе повну відповідальність за них і
їх можливі наслідки;
4. Я зобов'язуюсь не пред'являти будь-яких претензій та не подавати будь-яких судових позовів до організаторів, спонсорів та партнерів
вищезгаданих змагань у всіх випадках отримання будь-яких фізичних травм або погіршення стану мого здоров'я, понесення будь-яких
матеріальних та моральних збитків під час проведення та по завершенні вищезгаданих змагань;
5. Я ознайомився з інформаційним бюлетенем та погоджуюсь дотримуватись умов участі, правил та заходів безпеки зазначених в ньому.
В разі виникнення додаткової чи непередбаченої небезпеки для мого здоров'я та життя під час участі в вищезгаданих змаганнях, я
відсторонюся від участі в них і донесу інформацію про дану небезпеку до відома організаторів вищезгаданих змагань.
В РАЗІ ЯКЩО УЧАСНИК ЗМАГАНЬ НА МОМЕНТ УЧАСТІ В НИХ НЕ ДОСЯГНУВ 16-РІЧНОГО ВІКУ, ДАНИЙ ДОКУМЕНТ МАЄ БУТИ
ПІДПИСАНИЙ ВІДПОВІДАЛЬНОЮ ОСОБОЮ (ТРЕНЕРОМ УЧАСНИКА ЧИ ЙОГО БАТЬКАМИ).

Дата підписання__________________

Додаток 2 Перелік учасників
ПІБ учасника

Номер
учасни
ка

Підпис
учасни
ка

Контактна особа
при виникненні
надзвичайної
ситуації
(обов'язково).
Ім'я, номер
телефону

ПІБ представника
(в тому в разі, якщо
учаснику менше 16 років)

Номер телефону
представника

Підпис
представ
ника

