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Data/ 08-09.06.2019 r.
Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny do udziału w organizowanych zawodach o nazwie Formoza
Challenge oraz, że brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań do mojego czynnego uczestnictwa w biegu.
Oświadczam,
że
zapoznałem/zapoznałam
się
z
zapisami
regulaminu
(http://www.formozachallenge.com/regulamin/) i je akceptuję. W zawodach biorę udział na własną
odpowiedzialność.
Ponadto przyjmuję do wiadomości i akceptuję poniższe postanowienia regulaminu:
1. Ze względu na wyjątkowy charakter zawodów (wydarzenie podwyższonego ryzyka), każdy z
uczestników musi liczyć się z ewentualnymi zadrapaniami, otarciami i kontuzjami spowodowanymi
pokonywaniem ustawionych na trasie przeszkód.
2. Organizator dołoży wszelkich starań, aby zostały zachowane wszelkie zasady bezpieczeństwa,
niemniej jednak odpowiedzialność za powstałe urazy i konsekwencje wychłodzenia organizmu
pozostaje po stronie zawodników.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do ściągnięcia z trasy zawodników w stanie, który uzna za
wymagający interwencji medycznej, natychmiastowego ogrzania bądź innej opieki.
4. Ze względu na bezpieczeństwo własne oraz innych uczestników, jak i w trosce o stan przeszkód na
trasie ZAKAZANE jest startowanie w butach kolcach / w butach z kolcami.
5. W przypadku złamania powyższego zakazu Organizator wyciągnie konsekwencje prawne w stosunku
do uczestnika.
6. Uczestnik
ponosi odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody wyrządzone komukolwiek
podczas, w wyniku lub w związku z Jego/Jej uczestnictwem w biegu.
7. Wszyscy uczestnicy startujący w Formoza Challenge, oświadczają iż startują na swoją
odpowiedzialność, będąc w pełni świadomi ewentualnych przeciwwskazań do wykonywania tego typu
ekstremalnego wysiłku, co uczestnicy potwierdzają podpisaniem oświadczenia podczas odbierania
pakietu startowego.
8. Zabrania się uczestnictwa w zawodach po spożyciu napojów alkoholowych lub środków odurzających.
9. Uczestnik zobowiązany jest do oddania chipa służącego do pomiaru czasu. Opłata za zgubienie chipa
wynosi 20 zł. W przypadku nieukończenia lub niewystartowania (po odebraniu pakietu) chip należy
zwrócić w biurze zawodów lub na mecie.
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