
Розписка 

 

Я ____________________________________________________________________________ 

зобов’язуюсь дотримуватись «Положення про проведення відкритої першості                             

ВП «Рівненська АЕС» з крос-триатлону «Energy Sprint Triathlon» та несу повну 

відповідальність за стан свого здоров’я та фізичної підготовки і звільняю організаторів 

триатлону від будь-якої відповідальності з цього приводу. Уповноважую організатора 

обробляти мої особисті (персональні) дані, які мають стосунок до змагання, 

дотримуючись конфіденційності або в інших випадках, отримавши мій дозвіл. Я даю 

згоду організаторам на необмежене безкоштовне використання статичних та рухомих 

аудіовізуальних записів із зображенням учасника триатлону «Energy Sprint Triathlon», без 

територіальних обмежень, будь-якими сторонами, в комерційних та рекламних цілях 

та/або з метою створення архіву події. Я відмовляюсь від будь-яких вимог, що можуть 

виникнути щодо прав на використання такої аудіовізульної інформації. Я усвідомлюю, що 

участь у триатлоні є потенційно небезпечною активністю і, відповідно, я відповідаю за всі 

без винятку ризики, пов’язані з участю у триатлоні, в тому числі: зіткнення, падіння, 

контакти з іншими велосипедистами і транспортними засобами, глядачами, погодними 

умовами, якістю траси, інфраструктурними особливостями і обставинами на трасі під час 

велопробігу; я усвідомлюю, що це може становити небезпеку для здоров’я.  У випадку 

отримання травми внаслідок нещасного випадку, власної помилки при керуванні 

велосипедом чи іншого виду пересування на етапах триатлону або такої помилки іншими 

учасниками змагання, технічної несправності велосипеда або через стан здоров’я я несу 

відповідальність за наслідки можливої травми і пошкодження свого велосипеда або 

екіпіровки тощо, при цьому я не отримую відшкодування. Я усвідомлюю, що організатори 

не несуть відповідальності за можливі прояви вандалізму, крадіжки та різного роду форс-

мажорні обставини, яких може зазнати кожен учасник на різних етапах триатлону. Я 

звільняю організаторів, співорганізаторів, волонтерів і будь-які сторони, задіяні 

організаторами з будь-яким ступенем відповідальності без винятку, від відповідальності, 

пов’язаної з діями, заявами, обставинами, станом, умовами «Положення  про проведення 

відкритої першості ВП «Рівненська АЕС» з крос-триатлону «Energy Sprint Triathlon», що 

були заподіяні мною, іншими учасниками та іншими сторонами. Я приймаю можливе 

рішення організаційного комітету про своє недопущення, дискваліфікацію, відкликання 

тощо, передбачені Положенням та/або чинним законодавством України . Я не буду мати 

жодних претензій до організаторів у випадку не допуску на територію проведення змагань 

при наявності у мене температури вищої, ніж 37,2. 

 Я погоджуюсь на можливий огляд лікарем до, під час та після триатлону в будь-який 

момент і можливе моє зняття з дистанції за порадою лікаря. 

Я зобов”язуюсь дотримуватись протиепідемічних заходів у зв”язку із СОVID- 19. 

 

«_____» ___________ 2020 р.                               _____________         _________________ 

                  Підпис                            (Прізвище, І., Б.) 

  
 


