Atbildības atruna.
1. 'ShowelRac e' dalībnieki ir atbildīgi paši par sevi un
piedalās sac ensībās apzinoties risku. Dalībnieks ir
informēts par to, ka Bobsleja trase, kurā notiek sac īkstes
'Showel Rac e' ir veidota bobsleja un kamaniņu sportam
un, ka tās lietošana nobrauc ienos ar lāpstu nav atbilstoša
paredzētajam pielietojumam. Dalībnieki apzinās
izrietošos papildus riskus. Dalībnieki zina, ka pastāv
nopietns apdraudējums viņu veselībai.

Dalībnieka reģistrācijas anketa

Vārds, Uzvārds
Pro

2. Ne 'Showel Rac e' organizatori, ne kamaniņu un
bobsleja trases Sigulda vadība nav atbildīgi par
zaudējumiem, kas radušies, dalībniekam piedaloties
pasākumā.
3. Organizators neuzņemas nekādu atbildību par
dalībnieku veselības risku saistībā ar piedalīšanos
pasākumā. Dalībnieka atbildība ir izvērtēt savu veselības
stāvokli un prasmju atbilstību ‘’Showel Rac e’’ sac īkstēm.
Dalība sac īkstēs ir Jūsu pašu risks. Dalībnieks apliec ina, ka
viņam ir derīga atbilstoša veselības apdrošināšanas polise.
Trešo personu nodarījumi netiek atlīdzināti.
4. Organizators neuzņemas nekādu atbildību par
dalībnieku personīgajām mantām.

Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazinies/usies ar
nolikumu un piekrītu visiem nolikuma punktiem kā arī uzņemos
pilnu atbildību par savu veselības stāvokli.

___________________________ /Paraksts/

5. Organizators skaidri norāda, ka dalība pasākumā
narkotiku reibumā, medikamentu un alkohola iespaidā ir
stingri aizliegta.
6. Jūs piedalāties sac ensībās paši uz savu risku. Katrs
dalībnieks uzņemas c iviltiesisko un krimināltiesisko
atbildību par visu iespējamo kaitējumu, kuru rada viņš vai
viņa inventārs. Dalībnieks ar savu parakstu apliec ina, ka
atsakās no jebkurām pretenzijām pret:
Pasākuma organizatoru
"Kamaniņu un bobsleja trasi Sigulda"
Visām c itām pasākuma organizēšanā
iesaistītajām pusēm
Personas datu izmantošana

Kontaktpersona nelaimes gadījumā

___________________________ /Vārds, Uzvārds/

1. dalībnieka sniegtie personas dati reģistrējoties tiek
uzglabāti un apstrādāti pasākuma īstenošanas un vadības
nolūkā. Reģistrējoties, dalībnieks piekrīt datu
uzglabāšanai šim nolūkam.
2. Dalībnieka foto, video kadrus un intervijas kas uzņemti
saistībā ar piedalīšanos pasākumā, organizatoriem ir
tiesības bez atlīdzības izmantot kā preses relīzes
televīzijā, drukātajos medijos, grāmatās, foto eksemplāros
(filmu, videokasešu, internets uc ),izplatīt un public ēt PR
un reklāmas nolūkos.
Nobeiguma noteikumi
1.Jebkuras dalībnieku privāto sponsoru aktivitātes, tajā
skaitā vizuāla reklāma, akc ijas un balvas jāsaskaņo ar
organizatoriem pirms kārtējā sac ensību posma.

___________________________ /datums/

Ar savu parakstu apliec inu, ka esmu sapratis visus punktus
šajā anketā, un apstiprinu tos.

