ФЕДЕРАЦІЯ СПОРТУ З ПЕРЕШКОДАМИ УКРАЇНИ
ТОВ «СПАРТАН ЮЕЙ»
ВІДМОВА УЧАСНИКА ВІД ПРЕТЕНЗІЙ
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НЕ ПОДАВАТИ СУДОВИЙ ПОЗОВ
ТА ДОЗВІЛ ПУБЛІКАЦІЇ

Прізвище, ім'я (друкованими літерами):
___________________________________________
Тел.________________________________________
e-mail ______________________________________

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ №________________
СТАРТОВИЙ №_____________________

Місце проведення заходу:
___________________________________________
Вважаючи за необхідну умову допуску до участі у будь-якому із вищезгаданих змаганнях, забігах ГОНКА НАЦІЇ та пов'язаних із ними заходах
("Заходи") та/або іншій діяльності, я, _____________________________________________, що нижче підписався(-лася), визнаю, усвідомлюю та
погоджуюсь, що:
1. Ризик травми та/або смерті від діяльності, пов'язаної із забігом Race Nation і Заходом, є високим, і включає, зокрема: (I)
утоплення; (II) неповне утоплення; (III) вивихи; (IV) розтягнення; (V) переломи; (VI) опіки та обмороження; (VII) синдром
перевантаження; (VIII) травми, спричинені транспортними засобами; (IX) укуси тварин та / або комах; (Х) контакт із отруйними рослинами;
(XI) аварії, пов'язані, але не обмежені греблею, сходженням вгору, їздою на велосипеді, пішою ходьбою, ходьбою на лижах, снігоступах,
поїздками на човні, вантажівці, автомобілі або інших засобах; (XII) інфаркт і (XIII) вірогідність тривалого паралічу та/або смерті. Вважаючи те,
що визначені правила, обладнання та особиста дисципліна можуть зменшити такий ризик, ризик смерті або серйозних травм, проте, існує;
2. ПІСЛЯ ПОВНОГО ОЗНАЙОМЛЕННЯ ІЗ ЗАХОДОМ, Я СВІДОМО І ДОБРОВІЛЬНО ДОПУСКАЮ І ПРИЙМАЮ ДАНІ
РИЗИКИ, ЯК ВІДОМІ, ТАК І НЕВІДОМІ, а також беру на себе повну відповідальність і всі ризики за свою участь у даному
Заході;
3. Я добровільно погоджуюся дотримуватися зазначених та загальноприйнятих умов участі. Проте, якщо я помічу будь-яку особливу та/або
значну небезпеку під час моєї присутності або участі, я відсторонюся від участі і донесу інформацію про дану небезпеку до відома
відповідальної
особи;
4. Я, від свого імені і від імені моїх спадкоємців, правонаступників, особистих представників та/або близьких родичів, надалі
ВІДМОВЛЯЮСЯ, ЗВІЛЬНЯЮ і ЗОБОВ'ЯЗУЮСЬ НЕ ПОДАВАТИ ПОЗОВІВ ГО «ФЕДЕРАЦІЯ СПОРТУ З ПЕРЕШКОДАМИ УКРАЇНИ» та
ТОВ «СПАРТАН ЮЕЙ» і їх посадових осіб, керівників, представників, офіційних осіб, директорів, агентів та/або співробітників, підрозділи
та/або правонаступників, а також їх незалежних підрядників, фінансуючі установи, спонсорів, рекламодавців, волонтерів і, у відповідних
випадках, власників та орендодавців приміщень, що використовуються для проведення Заходу (разом іменовані "Особи, що звільнені від
відповідальності", надалі - "Особи"), стосовно будь-яких і всіх травм, каліцтв, смерті та/або збитку або пошкодження, нанесених мною людині
або власності у зв'язку з участю в даному Заході. Я надалі погоджуюся відшкодувати збитки, надати захист та звільнити від претензій Осіб
щодо будь-яких збитків, відповідальності, витрат, претензій або ушкоджень, у зв'язку із моєю участю або залученістю до діяльності та заходів,
організованих і фінансованих ТОВ «СПАРТАН ЮЕЙ», або пов'язані із даним Заходом.
5 Я засвідчую і підтверджую, що, я старше 18 років, не маю жодних захворювань, травм і вад, які могли б перешкоджати
безпечній участі у Заході, і що я фізично здоровий(-а) і достатньо підготовлений(-а) для участі у всіх діяльностях, пов'язаних
із Заходом. Моя участь у діяльностях і заходах, організованих або фінансованих. ГО «ФЕДЕРАЦІЯ СПОРТУ З ПЕРЕШКОДАМИ УКРАЇНИ»
та ТОВ «СПАРТАН ЮЕЙ» є цілком добровільною.
6. Я погоджуюсь на надання першої допомоги та іншого медичного лікування у разі травми або хвороби і цим звільняю Осіб
від будь-якої можливої відповідальності або претензій, що виникають внаслідок такого лікування.
7. Особи зберігають за собою право на свій власний розсуд відкладати, скасовувати або змінювати Захід у зв'язку із погодними умовами,
стихійним лихом або іншими чинниками, що не контролюються Особами і які можуть вплинути на здоров'я і/або безпеку учасників.
Відшкодування витрат не надаватиметься.
8. Я безповоротно надаю Особам необмежений дозвіл на використання, відтворення, продаж і розповсюдження будь-яких
фотографій, зображень, відеозаписів, кінофільмів, записів або будь-якого іншого зображенням мене чи моєї участі у Заході або пов'язаній
діяльності з будь-якою метою на необмежений термін, і тому я розумію, що не маю права на компенсацію.
9. Цим я безповоротно і повністю надаю Особам дозвіл безоплатно знімати, робити відеозаписи та інші записи діяльності
вищеназваного учасника (зазначеного тут як "я", "мене", "моє") у Заході, і надалі транслювати, продавати , розповсюджувати та іншим чином
використовувати вищезгадане у будь-який спосіб, який Особи вважатимуть за доцільний. Такий дозвіл включає надання Особам необмеженого
і безвідкличного права, використовувати, відтворювати або транслювати моє ім'я, прізвище, образ, подобу, голос, фотографію, оригінал
підпису і біографічну інформацію у зв'язку із Заходом без будь-якого роду компенсації для мене. Я визнаю, що Особи та їх представники
мають необмежене авторське право, право використовувати, повторно використовувати, публікувати, перевидавати, транслювати та іншим
чином розповсюджувати зображення або інформацію про мене і всієї або будь-якої частини змагання, де я можу з'явитися, у будь-яких без
вийнятку радіо-, мережевих, кабельних та місцевих телевізійних програмах, а також у будь-яких друкованих матеріалах і в усіх інших
форматах або засобах масової інформації (в тому числі електронних), нині відомих або в подальшому розроблених на необмежений термін, і
без надання мені компенсації. Вважаючи це умовою допуску до участі у Заходах, я погоджуюся не подавати позову в суд і звільнити Осіб від
усіх теперішніх та майбутніх претензій відносно моєї участі у Заходах, що можуть бути висунуті мною, моєю сім'єю, спадкоємцями
нерухомості або правонаступниками.
10. відповідно до п. 6 ст. 6 та п.1.1. ст. 11 Закону України «Про захист персональних даних», надаю згоду та дозвіл ГО «ФЕДЕРАЦІЯ СПОРТУ
З ПЕРЕШКОДАМИ УКРАЇНИ» та ТОВ «СПАРТАН ЮЕЙ» на обробку, збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну,
поновлення, використання та поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення персональних даних, у тому числі
конфіденційної інформації про мою освіту, адресу, дату та місце народження, стаж роботи (загальний, на державній службі та в органах
місцевого самоврядування). Наведена вище інформація також може надаватись третім особам, безпосередньо задіяним в обробці цих даних, а
також в інших випадках прямо передбачених законодавством.
Я ОЗНАЙОМИВСЯ(-ЛАСЯ) ІЗ ДАНОЮ УГОДОЮ ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ПРИЙНЯТТЯ РИЗИКУ, В ПОВНІЙ МІРІ
РОЗУМІЮ УМОВИ І ТЕ, ЩО Я ВІДМОВЛЯЮСЯ ВІД ОСНОВНИХ ПРАВ ШЛЯХОМ ЇЇ ПІДПИСАННЯ, І ПІДПИСУЮ ДАНУ УГОДУ
ДОБРОВІЛЬНО І БЕЗ ПРИМУСУ.
Прізвище, ім'я учасника (друкованими літерами):
Підпис ____________________________
КОНТАКТНА ОСОБА ПРИ НАДЗВИЧАЙНІЙ СИТУАЦІЇ (обов'язково)
Ім'я______________________________ Номер телефону _______________________

_________________________________________
Дата ___________________

