Sutikimas dėl Saugumo užtikrinimo ir dalyvio atsakomybės
,,TELŠIAI ROGAINING 2018“ varžybose 2018-10-27, Telšiuose
1. Dalyvis, registruodamasis į varžybas, patvirtina, kad perskaitė varžybų nuostatus, supranta juos,
besąlygiškai pritaria jų turiniui ir pasižada juos vykdyti. Varžybų nuostatai skelbiami http://telsiuklubas.lt
ir varžybų vietoje esančioje informacijos lentoje.
2. Registruodamasis dalyvis patvirtina, kad žino, jog dalyvauja sporto varžybose su dideliu žmogaus
fizinių galimybių išbandymu, kuriose gali patirti sužalojimų, taip pat ir tokių sužalojimų, kurie gali baigtis
invalidumu, ilgalaikiu sveikatos ir darbingumo praradimu ar net mirtimi, bei supranta dalyvavimo sporto
varžybose galimų pasekmių rizikos laipsnį sau ir savo privačiai nuosavybei.
3. Nepilnamečiai (iki 18m. amžiaus) dalyviai, atsiimdami starto paketą, privalo pateikti tėvų ar globėjų
raštišką sutikimą dėl dalyvavimo varžybose ir tuo pačiu sutinka su čia išdėstytomis nuostatomis.
Už nepilnamečius, atstovaujančius sporto mokykloms ar komandoms, atsakomybę neša tų komandų
vadovai arba treneriai.
4. Dalyvis patvirtina, kad yra pakankamai treniruotas ir žino saugaus eismo taisykles, yra sveikas, ir nėra
argumentuotų kvalifikuotų medicinos specialistų draudimų draudžiančių jam įveikti pasirinktą distanciją
šiose varžybose. Dalyvis atsisako nuo bet kokių pretenzijų organizatoriams, susijusiomis su jo
sveikatos ar gyvybės klausimais.
5. Dalyvis patvirtina, kad žino, jog varžybų trasa suplanuota miesto teritorijoje, dažnai kirsis su keliais,
kuriuose vyksta automobilių ir kitokių transporto priemonių eismas bei pasižada, kad laikysis kelių
eismo taisyklių.
6. Dalyvis pasižada, kad varžybų metu jo elgesys nesukels pavojaus kitų dalyvių ir organizatorių bei
trečios šalies (varžybų žiūrovų ir kitų asmenų) gyvybei, sveikatai ir nuosavybei bei gamtinei aplinkai.
7. Dalyvis prisiima pilną atsakomybę dėl galimų varžybų incidentų (įskaitant, bet neapsiribojant griūtis,
traumas, susidūrimus su žiūrovais, gyvūnais, stovinčiomis ar judančiomis transporto priemonėmis,
kitais kelio įrengimais (statiniais) ar trasoje esančiais objektais) bei galimų sveikatos sutrikimų tiesiogiai
ar netiesiogiai susijusių su dalyvavimu varžybose.
8. Dviratininkams privalomi šalmai, visiems dalyviams šviesą atspindinčios liemenės.
9. Dalyviams draudžiamas motorizuotos pavaros dviračių naudojimas.
10.
Dalyviams, pažeidusiems šias aukščiau paminėtas sąlygas, atsižvelgiant į nusižengimo
pobūdį, gali būti skirta diskvalifikacija varžybose.
11.
Savo sveikatos ir turto draudimu dalyviai rūpinasi asmeniškai. Organizatoriai dalyvių turto
ir sveikatos draudimu neužsiima, renginio metu nedraudžia. Registracijos metu draudimo organizatoriai
nereikalauja.
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