DALYVAVIMO NUOTYKIŲ LENKTYNĖSE
PAŽINK PANEVĖŽĮ 2018
SUTARTIS
2018 m. birželio 16 d.
Komandos pavadinimas ___________________________________________________________________
Dalyvio vardas ______________________________

Dalyvio vardas _____________________________

Dalyvio pavardė ____________________________

Dalyvio pavardė _____________________________

Gimimo data ________________________________

Gimimo data _______________________________

Aš, žemiau patvirtindamas savo parašu, pripažįstu, kad nuotykių lenktynės „Pažink Panevėžį 2018“, kurios vyks 2018 m. birželio
16 d., yra ekstremalus žmogaus fizinių ir psichinių galimybių išbandymas. Nuotykių lenktynės gali būti sužalojimo ir su tuo susijusio
invalidumo, ilgalaikio sveikatos sutrikdymo, darbingumo praradimo ar net mirties priežastimi. Suprantu dalyvavimo varžybose galimų
pasekmių rizikos laipsnį sau ir savo privačiai nuosavybei. Dalyvaudamas šiose lenktynėse prisiimu visą atsirandančią riziką savo sveikatai
ir saugumui.
Esu susipažinęs su varžybų nuostatais ir taisyklėmis, kurios yra paskelbtos viešai organizatorių tinklalapyje
www.PazinkPanevezi.lt. Žinau, jog registracijos forma, visi joje mano patvirtinti pasižadėjimai, taip pat nuostatai ir taisyklės, paskelbtos
organizatorių tinklalapyje, yra sudėtinė šios sutarties dalis.
Aš tvirtinu, kad esu pakankamai treniruotas - moku plaukti, žinau važiavimo dviračiu, kelių eismo taisykles. Taip pat tvirtinu,
kad esu sveikas bei neturiu jokių sveikatos sutrikimų ar kitų savybių, dėl kurių negalėčiau saugiai dalyvauti varžybose ar tai keltų grėsmę
mano ar trečiųjų asmenų sveikatai, gyvybei ar turtui. Varžybų metu asmeniškai rūpinsiuosi savo sveikatos saugumu. Patvirtinu, kad
mano pasirinkti maršrutai ir manevrai atitinka mano fizines ir psichines galimybes.
Pasižadu varžybų metu laikytis trasoje esančių instrukcijų, įspėjimų ir kitų susijusių ženklų ar nuorodų, taip pat „Pažink
Panevėžį 2018“ organizatorių, savanorių, apsaugos darbuotojų, turinčių skiriamuosius ženklus, žodinių nurodymų, susijusių su trasa,
naudojimusi ja, trasoje esančius įrengimus ir naudojimąsi jais. Suprantu, jog pažeidęs varžybų nuostatus ir taisykles, taip pat
nepaisydamas renginio organizatorių nurodymų, prisiimu visą dėl to atsirandančią riziką savo sveikatai ir saugumui. Atsisakau nuo bet
kokių pretenzijų organizatoriams, susijusiomis su mano sveikatos ar gyvybės klausimais. Varžybų metu asmeniškai rūpinsiuosi savo
daiktais, sporto inventoriumi ir kitu turtu. Suprantu, kad varžybų organizatoriai nėra atsakingi už mano asmeninius daiktus. Aš prisiimu
sau bet kokią riziką, susijusią su dalyvavimu šiose varžybose, įskaitant oro sąlygas, sugadintą inventorių, kelių būklę, vandens riziką,
kontaktų su kitais dalyviais riziką bei riziką, kuri gali kilti dėl aplinkinių neapdairumo bei dėl trečių asmenų veiksmų.
Žinau, kad varžybų trasoje gali vykti automobilių ir kitokių transporto priemonių eismas ir įvertinu su tuo susijusią dalyvavimo
varžybose riziką. Pasižadu laikytis kelių eismo taisyklių ir imtis visų būtinų priemonių eismo bei kitų varžybų dalyvių ir žiūrovų sveikatos
bei privačios nuosavybės saugumui užtikrinti. Pasižadu, savo saugumo sumetimais, važiuojant dviračiu dėvėti šalmą, atšvaitus, plaukiant
baidare – naudotis gelbėjimosi liemene ir kitomis neskęstamumą užtikrinančiomis priemonėmis.
Pasižadu pastebėjęs varžybų trasoje kliūtis, pavojingas dalyvių ar aplinkinių gyvybei nedelsiant pranešti apie tai varžybų
organizatoriams, savanoriams ar teisėjams, taip pat suteikti pirmąją pagalbą sužeistiems varžybų dalyviams ir iškviesti medicininę
pagalbą. Pasižadu, kad varžybų metu mano elgesys nesukels pavojaus kitų dalyvių, organizatorių ar trečiųjų asmenų gyvybei, sveikatai,
nuosavybei ar gamtinei aplinkai.
Žinau, jog varžybų metu įveikti kliūtims man gali būti suteikta speciali sporto įranga ir inventorius: alpinizmo įranga, baidarės,
irklavimo įranga, saugumo inventorius, Sport Ident kortelė ir kita. Iki varžybų pabaigos pasižadu grąžinti visą inventorių bei įrangą, kurie
man buvo perduoti. Padaręs žalą organizatorių ar trečiųjų asmenų turtui ar pametęs suteiktą inventorių atlyginsiu visus faktiškai
padarytus nuostolius.
Pasižadu kiek įmanoma greičiau informuoti „Pažink Panevėžį 2018“ organizatorius apie veiksmus ar įvykius, dėl kurių buvo/gali
būti padaryta žala „Pažink Panevėžį 2018“ ar kitų asmenų turtui, taip pat, apie aplinkybes, dėl kurių negalėčiau dalyvauti varžybose.
Suprantu, kad varžybų metu galiu būti filmuojamas, fotografuojamas ar kitaip įrašinėjamas. Sutinku, kad varžybų metu
padarytus mano balso, vaizdo įrašus, nuotraukas varžybų organizatoriai naudotų savo nuožiūra neatlygintinai, išskyrus, jeigu toks
naudojimas savo forma ar turiniu prieštarauja LR teisės aktams.
Patvirtinu, kad šiose varžybose dalyvauju laisva valia, niekieno neverčiamas. Patvirtinu, kad pradėdamas varžybas nesu
apsvaigęs nuo alkoholio, narkotikų ar kitų psichotropinių medžiagų, taip pat, įsipareigoju jų nevartoti varžybų metu. Pasižadu laikytis
varžybų nuostatų ir taisyklių bei kitų legalių organizatorių, teisėjų, savanorių, turinčių skiriamuosius ženklus, medicinos personalo,
apsaugos darbuotojų reikalavimų, žodinių nurodymų, susijusių su trasa ar dalyvių saugumu. Žinau, kad už taisyklių ar kitų reikalavimų
nesilaikymą galiu būti pašalintas iš varžybų.
Aš, pasirašydamas šį dokumentą, tvirtinu, kad jį perskaičiau, suprantu jį ir besąlygiškai sutinku su visomis sutarties sąlygomis.
Prisiimu visišką atsakomybę dėl mano pateiktų duomenų teisingumo.
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