70.3 TRIATHLON
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Σπκθσλώ κε ην παξόλ έγγξαθν λα απαιιάμσ ηνπο δηνξγαλσηέο ηνπ αγώλα Ocean Lava Rhodes 70.3 Triathlon,
όζν αθνξά ηνλ εαπηό κνπ, ην/ηε ζύδπγό κνπ, ηα παηδηά κνπ, ηνπο γνλείο κνπ, ηνπο θιεξνλόκνπο κνπ θαη
νπνηνλδήπνηε άιινλ νξηζκέλν πξνζσπηθό αληηπξόζσπό κνπ ζύκθσλα κε ηα αθόινπζα:
1. Αλαγλσξίδσ όηη ε ζπκκεηνρή κνπ ζηνλ αγώλα Ocean Lava Rhodes 70.3 Triathlon ζπλεπάγεηαη άγλσζηνπο
θπζηθνύο θαη ζπλαηζζεκαηηθνύο θηλδύλνπο θαη ηξαπκαηηζκνύο γηα κέλα.
2. Σπκθσλώ ξεηώο θαη ππόζρνκαη λα απνδερηώ όινπο ηνπο θηλδύλνπο πνπ ππάξρνπλ ζε απηήλ ηελ
δξαζηεξηόηεηα. Η ζπκκεηνρή κνπ ζε απηήλ ηελ δξαζηεξηόηεηα είλαη θαζαξώο εζεινληηθή, θαη επηιέγσ
πξνζσπηθά λα ζπκκεηέρσ παξά ηνπο θηλδύλνπο.
3. Με ην παξόλ έγγξαθν εζεινληηθά απειεπζεξώλσ θαη απαιιάζζσ γηα πάληα ηνπο δηνξγαλσηέο ηνπ Ocean
Lava Rhodes 70.3 Triathlon από θάζε επζύλε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ νπνησλδήπνηε αμηώζεσλ πνπ
ηζρπξίδνληαη ακέιεηα θαη παξαιείςεηο από κεξηάο ησλ δηνξγαλσηώλ.
4. Εάλ νη δηνξγαλσηέο ηνπ Ocean Lava Rhodes 70.3 Triathlon ή νπνηνζδήπνηε πνπ ελεξγεί εμ νλόκαηόο ηνπο,
ρξεηαζηεί λα πιεξώζεη δηθεγόξν γηα ηελ ηήξεζε απηήο ηεο ζπκθσλίαο, ζπκθσλώ λα ηνπο απνδεκηώζσ γηα
όιεο ηηο ακνηβέο θαη ηηο δαπάλεο.
5. Πηζηνπνηώ όηη έρσ ηελ επαξθή αζθάιηζε γηα λα θαιύςσ νπνηνλδήπνηε ηξαπκαηηζκό ή δεκία πνπ κπνξώ λα
πξνθαιέζσ ή λα ππνζηώ από ηε ζπκκεηνρή κνπ, εηδάιισο ζπκθσλώ λα επηβαξπλζώ εγώ κε ηηο δαπάλεο
ηέηνηνπ ηξαπκαηηζκνύ ή δεκηάο. Πεξαηηέξσ πηζηνπνηώ όηη είκαη πξόζπκνο λα αλαγλσξίζσ ηνλ θίλδπλν πνπ
πξνθύπηεη από νπνηνδήπνηε ηαηξηθό πξόβιεκα κπνξεί λα έρσ.
6. Δειώλσ όηη έρσ πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ηαηξηθέο εμεηάζεηο θαη είκαη απόιπηα πγεηήο θαη ηθαλόο λα
ζπκκεηέρσ ζε αεξόβηεο δξαζηεξηόηεηεο, όπσο θνιύκβεζε, πνδειαζία, ηξέμηκν θαη ηξίαζιν.
Με ηελ ππνγξαθή απηήο ηεο ζπκθσλίαο, παξακεξίδσ ξεηώο ην δηθαίσκά κνπ λα πξνζθύγσ ζε δίθε ελάληηα
ζηνπο δηνξγαλσηέο ηνπ Ocean Lava Rhodes 70.3 Triathlon γηα νπνηαδήπνηε αμίσζε από ηελ νπνία ηνπο έρσ
απειεπζεξώζεη ελ ησ παξόληη. Είρα ηελ επθαηξία λα δηαβάζσ νιόθιεξν ην παξόλ έγγξαθν. Τν έρσ δηαβάζεη θαη
ην έρσ θαηαιάβεη, θαη ζπκθσλώ λα δεζκεπζώ από ηνπο όξνπο ηνπ.
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