Регламент проведення
KYIV EURO MARATHON 2018
Регламент проведення марафону KYIV EURO MARATHON 2018 (надалі – Захід) складено
з урахуванням:


Статутів та Регламентів Міжнародної Асоціації легкоатлетичних федерацій (далі – ІААФ).



Європейської Асоціації легкої атлетики (далі – ЄАА), Федерації легкої атлетики України
(далі – ФЛАУ), федерації легкої атлетики м. Києва (далі – ФЛАК).


Правил змагань з легкої атлетики, затверджених конгресом ІААФ 2015 року.

ЦІЛІ ЗМАГАНЬ
KYIV EURO MARATHON 2018 проводиться з метою:


Святкування Дня Європи в Україні.



Зміцнення іміджу України як туристично привабливої країни.


Пропаганди здорового способу життя та залучення населення до регулярних занять
фізичною культурою і спортом.


Розвитку масового спорту в Києві та Україні.



Стимулювання зростання спортивних досягнень з бігу на довгі дистанції.

КЕРІВНИЦТВО ЗМАГАНЬ
Загальне керівництво підготовкою та проведенням змагань здійснює ГО «Топ Раннерз» за
підтримки Федерації легкої атлетики м. Києва.
Організацію суддівства змагань та контроль за дотриманням норм і вимог Міжнародної
асоціації легкоатлетичних федерацій (ІААФ) здійснює Федерація легкої атлетики міста Києва.
Організаційну підтримку та забезпечення роботи комунальних служб здійснює орган
виконавчої влади Київської державної міської адміністрації.

МІСЦЕ І ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ


День і час проведення змагань: 13 травня 2018 р. з 09:00 до 15:30.


Маршрут змагань (7 кіл по 6 км) буде проходити вулицями Печерського району
м. Києва. Старт – територія НСК «Олімпійський» у напрямку вул. Саксаганського; до перехрестя з
вул. Шота Руставелі; по вул. Шота Руставелі у напрямку вул. Жилянської; по вул. Жилянській до
перехрестя з вул. Великою Васильківською; по вул. Велика Васильківська у напрямку до станції
метро «Либідська»; розворот перед вул. Івана Кудрі; зворотній напрямок по вул. Великій
Васильківській до перехрестя з вул. Фізкультурною; по вул. Фізкультурній до території НСК
«Олімпійський»; фініш – територія НСК «Олімпійський».

ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ
Відкриття стартового містечка: 13 травня 2018 р. о 06:00, м. Київ, вул. Велика
Васильківська, 55, НСК «Олімпійський».
Розклад стартів:

9:00 – марафон; ліміт часу – 6 годин. Учасники долають 7 кіл вказаним вище
маршрутом змагань.

9:00 – марафонська естафета; ліміт часу – 6 годин. Команда складається
з 5 учасників. Кожен член команди може бігти лише один етап. Кожен етап долає лише один
учасник команди. Порядок подолання етапів марафонської естафети: 6 км + 12 км + 6 км +
12 км + 6,195 км. Заборонено змінювати порядок етапів.

09:15 – напівмарафон. Ліміт часу – 2,5 години. Учасники долають 3,5 кола вказаним
вище маршрутом змагань.


09:30 – EURO 12K. Ліміт часу – 2 години. Учасники долають 2 кола вказаним вище
маршрутом змагань.

09:45 – EURO 6K. Ліміт часу – 1 година. Учасники долають 1 коло вказаним вище
маршрутом змагань.


11:30 – Kids Run 100 м.



12:00 – Благодійна Миля.



15:00 – закриття траси марафону.

Нагородження переможців:


10:50 – напівмарафон – чоловіки.



11:00 – напівмарафон – жінки.



11:10 – EURO 6K – чоловіки.



11:20 – EURO 6K – жінки.



12:10 – EURO 12K – чоловіки.



12:20 – EURO 12K – жінки.



12:30 – марафон – чоловіки.



12:40 – марафон – жінки.



12:50 – Благодійна Миля – чоловіки, жінки.



13:00 – марафонська естафета.

УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ

До участі в забігу на марафонську дистанцію (42,195 км) допускаються всі бажаючі
віком від 18 років і старше, які не мають протипоказань за станом здоров'я для участі в даному
забігу.

До участі у напівмарафоні (21,097 км) допускаються всі бажаючі віком від 16 років і
старше, які не мають протипоказань за станом здоров'я для участі в даному забігу.

До участі у забігу на 12 км, 6 км та у марафонській естафеті допускаються всі
бажаючі віком від 14 років і старше, які не мають протипоказань за станом здоров'я для участі в
даному забігу.

До участі у забігу на 1 милю допускаються всі бажаючі віком від 12 років і старше,
які не мають протипоказань за станом здоров'я для участі в даному забігу.

До участі в забігу Kids Run 100 м допускаються діти віком від 4 років, які не мають
протипоказань за станом здоров'я для участі в даному забігу.


Вік учасника визначається кількістю повних років станом на 31 грудня 2018 року.


До участі в забігу допускаються лише бігуни, що мають стартові номери учасника
KYIV EURO MARATHON 2018. Передача номера іншому учаснику заборонена.

Кожен учасник змагань добровільно бере участь у змаганнях, визнаючи всі ймовірні
ризики для власного здоров’я під час і після їх закінчення.

Кожен учасник змагань бере на себе особисту відповідальність за свій фізичний стан
і здатність завершити дистанцію змагань.

Кожен учасник змагань на дистанціях марафону (42,195 км) та напівмарафону
(21,097 км) повинен мати медичну довідку з допуском від лікаря спортивної медицини. Довідку
можна отримати у будь-якому закладі медично-спортивного профілю.

РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ
Реєстрація учасників відбуватиметься в період з 29 листопада 2017 року по 10 травня 2018
року або до досягнення ліміту учасників, встановленого організаторами, виключно на офіційному
сайті https://athletic-events.com.

Реєстрація після 10 травня та в день старту – 13 травня можлива виключно у форматі FREE
RUN (тільки номер):


Благодійна Миля – до 11:00.



EURO 12K – до 08:45.



EURO 6K – до 08:55.

Для реєстрації необхідно:


Заповнити реєстраційні дані анкети учасника (зареєструватися на відповідний



Ознайомитись з Регламентом. Прочитати та підтвердити ознайомлення з відмовою

забіг).
від претензій.

Сплатити стартовий внесок протягом 24 годин з моменту реєстрації, але не пізніше
10 травня 2018 року.

На електронну адресу, вказану учасником при реєстрації, буде надіслано листпідтвердження зі стартовим номером. Капітани команд отримують промокод, який вони повинні
надати членам команд для реєстрації.
У разі несплати реєстраційного внеску протягом визначеного терміну, стартовий номер
буде скасовано.
Вартість перереєстрації учасника на іншу дистанцію або зміни даних учасника – 100 грн.
Учасникам, які з будь-яких причин не змогли взяти участь у заході, реєстраційні внески не
повертаються.

ВАРТІСТЬ УЧАСТІ У ЗМАГАННЯХ
Вартість участі у змаганнях на дистанціях:
з 29 листопада 2017 р.
до 31 грудня 2017 р.

з 1 січня 2018 р.
до 15 квітня 2018 р.

з 16 квітня 2018 р.
до 10 травня 2018 р.

Марафон

400

500

600

Напівмарафон

400

500

600

EURO 12K

400

500

600

EURO 6K

400

500

600

Дистанція

Благодійна 1 МИЛЯ
Марафонська естафета
(6 км + 12 км + 6 км +
12 км + 6,195 км)

100

1600

2000

2400

Для учасників бойових дій, пенсіонерів та людей з інвалідністю знижка на участь у
змаганнях 50 %*.
* Для того щоб отримати знижку, необхідно надіслати сканкопію (фотокопію) відповідного
посвідчення на електронну адресу організаторів (info@toprunners.org). У відповідь буде надіслано
промокод на знижку 50 %. Промокод індивідуальний та може бути використаний лише один раз.

ВИДАЧА СТАРТОВИХ ПАКЕТІВ




-

Усі учасники отримають стартовий пакет, який включає:
стартовий номер учасника з чипом хронометражу (для тих, хто зареєструється до
10 травня 2018 р.);
медаль фінішера (окрім фінішерів Благодійної милі; медаль видається в разі подолання
всієї дистанції в рамках часового ліміту);
роздягальні і камери схову;
пункти харчування та гідратації;
гід учасника;
спеціальні пропозиції від наших партнерів;
офіційний браслет заходу;
пакет фінішера (марафон, напівмарафон).
Видача стартового пакету здійснюється за наявності:
підтвердження реєстрації (роздрукованого або наданого в електронному вигляді);
документу, що посвідчує особу;
медичної довідки з допуском до марафону (42,195 км) чи напівмарафону (21,097 км)
(медична довідка не повертається, копія довідки приймається тільки за наявності
оригіналу) або страховки.


Стартовий пакет учасника не видається при відсутності документу, що посвідчує
особу, або медичної довідки (марафон та напівмарафон) чи страховки.

Час та місце видачі стартових пакетів буде повідомлено додатково – не пізніше
1 травня 2018 року.

РЕЄСТРАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

Результат учасників забігів фіксується електронною системою вимірювання часу
MyLaps. Особистий результат буде зафіксовано при перетині лінії старту, фінішу та проміжних
точок хронометражу.


Немає стартового номера – немає результату.


Визначення переможців та призерів забігів відбувається за фактом приходу,
відповідно до правила IAAF 165.24 («Загальні правила IAAF»).

Попередні результати будуть опубліковані на сайті https://athletic-events.com/
протягом 24 годин після закінчення змагань.

Оргкомітет змагань не гарантує 100%-го отримання особистого результату кожним
учасником у наступних випадках: неправильно прикріплений чип, учасник подолав дистанцію з
чужим чипом, неспрацьовування чипа в натовпі, розмагнічування чипа.


Відсутність зафіксованого часу на проміжних точках призводить до дискваліфікації.

ПРОТЕСТИ І ПРЕТЕНЗІЇ
Протести

Учасник має право подати протест, що впливає на призове місце в абсолютній
першості, в день заходу, протягом 30 хвилин після оголошення попередніх результатів.

Протести подаються в секретаріат на ім'я головного судді і розглядаються
суддівською колегією, до складу якої входять головний суддя, старший суддя стартово-фінішної
зони і головний секретар.

Протест приймається лише після сплати грошового внеску в розмірі 200 грн. У разі
задоволення протесту кошти повертаються. У разі відхилення протесту кошти не повертаються.

Претензії

Учасник має право подати претензію протягом 3 (трьох) днів після закінчення
заходу. Претензії відправляються на електронну адресу info@toprunners.org. При подачі претензії
необхідно вказати наступні дані: прізвище та ім'я (анонімні звернення не розглядаються); суть
претензії (у чому полягає претензія); підстави для претензії (фотографії, дані з особистого
хронометра, суб'єктивна думка та ін.).


Протягом 24 годин з моменту отримання претензії комісія готує офіційну відповідь,
яка направляється на електронну адресу, з якої була подана претензія.


Приймаються виключно ті претензії, які не можуть вплинути на результати змагань.



Претензії та протести приймаються тільки від учасників.

НАГОРОДЖЕННЯ

По 3 абсолютні переможці серед чоловіків та жінок на дистанції марафон
нагороджуються кубками, грошовими призами та подарунками від спонсорів.

По 3 абсолютні переможці серед чоловіків та жінок на дистанції напівмарафон
нагороджуються кубками та подарунками від спонсорів.

По 3 абсолютні переможці серед чоловіків та жінок на дистанції EURO 12K
нагороджуються кубками та подарунками від спонсорів.

По 3 абсолютні переможці серед чоловіків та жінок на дистанції EURO 6K
нагороджуються кубками та подарунками від спонсорів.

Переможці серед чоловіків та жінок на дистанції Благодійна Миля нагороджуються
кубками та подарунками від спонсорів.

Переможці серед команд на дистанції марафонської естафети нагороджуються
кубками, грошовими призами та подарунками від спонсорів.

Учасник, що не з’явився на нагородження, позбавляється своїх призів та не може
претендувати на них у подальшому.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Усі зареєстровані учасники змагань самостійно несуть відповідальність
за власне життя та здоров’я. При отриманні стартового пакету учасник зобов'язаний
підписати заяву, відповідно до якої він повністю знімає відповідальність з організаторів
за свій фізичний стан до змагань, за можливий збиток здоров'ю, отриманий під час
змагань, а також за стан здоров'я після змагань (зразок додається). Медичне
обслуговування в процесі змагань здійснює чергова бригада медичної допомоги, яку
забезпечує Організатор.

Медичну допомогу можна буде отримати при необхідності на фініші дистанції.
Учасник, що потребує допомоги, може звернутися до медичного персоналу безпосередньо або
через волонтерів чи організаторів.

За потреби зняття з дистанції може здійснювати медичний персонал, організатори,
судді (якщо учасник заважає іншим учасникам у проходженні дистанції і порушує правила забігу).

Учасники зобов'язані дотримуватися Правил дорожнього руху України і особисто
несуть відповідальність за власну безпеку під час участі в заході.

Кожен учасник самостійно долає всю дистанцію і несе повну відповідальність за
ризик, пов'язаний з участю в змаганнях.

Стартовий номер має бути прикріплений на грудях учасника і бути добре помітним.
Під час подолання всієї дистанції забороняється знімати, складати, закривати номер чи логотип
партнера на ньому.


Учасник повинен бігти тільки по трасі дистанції, слідуючи розмітці траси.


Учасник повинен дотримуватися вимог організаторів, суддів, контролерів та
маршалів, медичних працівників. У іншому випадку учасник знімається зі змагань.

Учасник підтверджує, що стан свого здоров'я перевіряв регулярно, фізично здатний
до участі в змаганнях і не має жодних протипоказань.

Організатори, спонсори, партнери не несуть відповідальності за фізичні травми,
ушкодження, будь-які збитки, які учасник поніс до, під час або після проведення змагань.

Стартовий внесок, який є добровільним внеском кожного учасника, є особистим
внеском, спрямованим на організацію, підтримку та розвиток змагань з бігу. У випадку якщо

учасник не зможе взяти участь у змаганнях, завершити дистанцію або не вкладеться у
встановлений ліміт часу, внесок не повертається.


Захід буде проведено за будь-яких погодних умов.


Своєю участю учасник підтверджує, що ознайомився, зрозумів і погодився з усіма
правилами проведення заходу, порушення яких може призвести до дискваліфікації учасника.

ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА


Детальна інформація про захід розміщена на сайті http://kievmarathon.com/.


За інформацію
відповідальності не несе.

на

інших

інформаційних

ресурсах

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:
02081, Київ, Україна
вул. Здолбунівська, 3
info@toprunners.org

оргкомітет

змагань

ДОДАТОК №1:
ЗРАЗОК
ЗАЯВА-ВІДМОВА УЧАСНИКА ВІД ПРЕТЕНЗІЙ

СТАРТОВИЙ №______________

ВІДМОВА ВІД ПРАВА НА ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ ТА/АБО ІНШИХ ВИТРАТ ТА ДОЗВІЛ
ПУБЛІКАЦІЇ
Вважаючи за необхідну умову допуску до участі у будь-якому із змагань, організатором яких
виступає ГО «ТОП РАННЕРЗ» та пов'язаних із ними заходах («Заходи») та/або іншій діяльності,
Я (прізвище та ім’я учасника повністю)
______________________________________________________________________________,
що нижче підписався(-лася), визнаю, усвідомлюю та погоджуюсь, що:
o
Ризики отримання травми та/або смерті від діяльності, пов'язаної із Заходом, є високими
та включають, зокрема: (I) інфаркт; (II) вірогідність тривалого паралічу та/або смерті; (III) вивихи; (IV)
розтягнення; (V) переломи; (VI) опіки та обмороження; (VII) синдром перевантаження; (VIII) травми,
спричинені транспортними засобами; (IX) укуси тварин ТА/АБО комах; (Х) контакт із отруйними
рослинами; (XI) аварії, пов'язані, але не обмежені бігом, пішою ходьбою, греблею, сходженням вгору,
їздою на велосипеді, ходьбою на лижах, снігоступах, поїздками на човні, вантажівці, автомобілі або
інших засобах; (XII) утоплення (XIII) неповне утоплення. Всі названі ризики слід вважати відкладальними
обставинами в розумінні ч. 1 ст. 212 Цивільного кодексу України. Правила, закріплені в Регламенті про
проведення Kyiv Euro Marathon 2018 (далі – Захід), спеціальне обладнання та особиста дисципліна
можуть зменшити ризик настання серйозних травм ТА/АБО смерті, проте не виключають існування
таких ризиків.
ПІСЛЯ ПОВНОГО ОЗНАЙОМЛЕННЯ ІЗ РЕГЛАМЕНТОМ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДУ,
розміщеним в мережі Інтернет за посиланням: http://kievmarathon.com/.
Я СВІДОМО І ДОБРОВІЛЬНО ДОПУСКАЮ І ПРИЙМАЮ ВСІ РИЗИКИ, як ті, що вказані в п. 1, так
і будь-які інші, що можуть виникнути під час проведення Заходу, а також беру на себе повну
відповідальність за свою участь у даному Заході та за будь-які наслідки для мого здоров’я ТА/АБО
життя.
Я добровільно погоджуюся дотримуватися зазначених в Регламенті (згідно з посиланням,
вказаним в п. 2) та загальноприйнятих умов участі. Якщо мною буде встановлено будь-яку небезпеку
для мого здоров’я ТА/АБО життя під час участі в Заході, я зобов’язуюсь негайно добровільно припинити
участь в Заході та повідомити про дану небезпеку відповідальній особі.
У разі виникнення в мене майнового права на відшкодування збитків ТА/АБО моральної шкоди
ТА/АБО будь-яких витрат, пов’язаних із лікуванням, відновленням психічного стану, реабілітацією тощо
у зв’язку з настанням будь-якої з відкладальних обставин, вказаних в п. 1 даної Заяви, Я, здійснюючи
своє право на відмову від майнового права згідно з ч. 3 ст. 12 Цивільного кодексу України,
ВІДМОВЛЯЮСЬ ВІД ПРАВА НА ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ ТА/АБО МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ ТА/АБО
БУДЬ-ЯКИХ ВИТРАТ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ЛІКУВАННЯМ, ВІДНОВЛЕННЯМ ПСИХІЧНОГО СТАНУ,
РЕАБІЛІТАЦІЄЮ ТОЩО ВІД ГО «ТОП РАННЕРЗ» та її посадових осіб, керівників, представників,
директорів, агентів та/або співробітників, підрозділів та/або правонаступників, а також їх незалежних
підрядників, фінансуючих установ, спонсорів, рекламодавців, волонтерів і, у відповідних випадках,
власників та орендодавців приміщень, що використовуються для проведення Заходу (разом іменовані
«Особи, що звільнені від відповідальності», надалі – «Особи»). Дана відмова є дійсною як для мене, так
і для моїх правонаступників, особистих представників та/або членів сім’ї.
Я надалі погоджуюся відшкодувати будь-які збитки, витрати. забезпечити юридичний захист та
звільнити від майнових та немайнових претензій Осіб щодо будь-якої відповідальності, витрат,
претензій або необхідності сплати збитків ТА/АБО моральної шкоди ТА/АБО будь-яких витрат,
пов’язаних із лікуванням, відновленням психічного стану, реабілітацією, заподіянням шкоди честі,
гідності фізичної особи, діловій репутації фізичної або юридичної особи тощо у разі нанесення мною
будь-яких ушкоджень, травм, каліцтв, смерті та/або збитків здоров’ю ТА/АБО майну третьої особи у
зв'язку з участю в даному Заході.
Я підтверджую, що станом на дату проведення Заходу я досягнув(-ла) повних 18 років, не маю
жодних захворювань, травм і вад, які могли б перешкоджати безпечній участі у Заході, що я фізично
здоровий(-а) і достатньо підготовлений(-а) для участі у всіх видах діяльності, пов'язаної із Заходом. Моя
участь у Заході, організованому або фінансованому ГО «ТОП РАННЕРЗ» є цілком добровільною. Я
погоджуюсь з тим, що Особи мають право відсторонити мене від участі в Заході у випадку, якщо вони
вважатимуть, що мій фізичний стан ТА/АБО стан мого здоров’я не відповідають вимогам участі в Заході.

Я погоджуюсь на надання першої допомоги ТА/АБО іншого медичного лікування у разі
ушкодження, травми або хвороби, що виникли під час проведення Заходу, і цим звільняю Осіб від будьякої можливої відповідальності або претензій, що виникають внаслідок надання першої допомоги
ТА/АБО іншого медичного лікування.
Особи зберігають за собою право на власний розсуд відкладати, скасовувати або змінювати
порядок проведення Заходу у зв'язку із погодними умовами, стихійним лихом або іншими чинниками,
що не контролюються Особами і які можуть вплинути на здоров'я і/або безпеку учасників без здійснення
відшкодування будь-яких витрат.
Я надаю Особам дозвіл на створення, використання, в тому числі опублікування, відтворення,
публічний показ (публічну демонстрацію), повторне оприлюднення, переробку, внесення інших змін,
розповсюдження шляхом продажу або будь-яким іншим чином фотографій, інших художніх творів або
будь-якого іншого зображенням мене під час участі у Заході або пов'язаній діяльності з будь-якою метою
на необмежений строк. При цьому я відмовляюся від отримання будь-якої оплати за створення ТА/АБО
подальше використання фотографій та інших художніх творів.
Я надаю Особам дозвіл безоплатно знімати на фото-, кіно-, теле-, відеоплівку мою діяльність
під час проведення Заходу, і надалі використовувати будь-яким чином без попередньої згоди, в тому
числі опубліковувати, здійснювати відтворення, публічний показ (публічну демонстрацію), повторне
оприлюднення, здійснювати переробку, вносити інші зміни, розповсюджувати шляхом продажу або
будь-яким іншим чином, який Особи вважатимуть за доцільний. Такий дозвіл включає надання Особам
права використовувати будь-яким чином, відтворювати моє ім'я, прізвище, образ, подобу, голос,
фотографію, відеозапис з моїм зображенням, оригінал підпису і біографічну інформацію у зв'язку із
Заходом без виплати мені будь-якого роду винагороди.
Я визнаю, що Особи та їх представники володіють майновими та немайновими авторськими
правами на всі фотографії, інші художні твори, зображення мене як фізичної особи, включаючи право
використовувати їх будь-яким чином, в тому числі опубліковувати, здійснювати відтворення, публічний
показ (публічну демонстрацію), повторне оприлюднення, здійснювати переробку, вносити інші зміни,
розповсюджувати шляхом продажу або будь-яким іншим чином тощо зображення або інформацію про
мене і всієї або будь-якої частини Заходу, де я можу з'явитися, у будь-яких без винятку радіо-,
мережевих, кабельних та місцевих телевізійних програмах, а також у будь-яких друкованих матеріалах
і в усіх інших форматах або засобах масової інформації (в тому числі електронних), нині відомих або в
подальшому розроблених на необмежений строк без надання мені компенсації. Вважаючи це умовою
допуску до участі у Заході, я відмовляюсь від права на відшкодування збитків ТА/АБО моральної шкоди
ТА/АБО будь-яких витрат, пов’язаних із лікуванням, відновленням психічного стану, реабілітацією тощо,
до Осіб, а також звільнити Осіб від усіх теперішніх та майбутніх претензій відносно моєї участі у Заході
або діяльностях, пов’язаної із проведенням Заходу, що можуть бути висунуті мною, моїми
правонаступниками, особистими представниками та/або членами сім’ї.
Відповідно до п. 6 ст. 6 та п.1.1. ст. 11 Закону України «Про захист персональних даних», надаю
згоду ГО «ТОП РАННЕРЗ» на обробку (збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміну,
поновлення, використання та поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення,
знищення персональних даних, зокрема відомостей про мою освіту, адресу, дату та місце народження,
стаж роботи (загальний, на державній службі та в органах місцевого самоврядування). Наведена вище
інформація також може надаватись третім особам, безпосередньо задіяним в обробці цих даних без
додаткової згоди учасника, а також в інших випадках прямо передбачених законодавством.
Я ОЗНАЙОМИВСЯ(-ЛАСЯ) ІЗ ДАНОЮ ЗАЯВОЮ ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ТА ПРИЙНЯТТЯ РИЗИКУ, В ПОВНІЙ МІРІ РОЗУМІЮ УМОВИ І ФАКТ ВІДМОВИ ВІД ПЕВНИХ ПРАВ
ШЛЯХОМ ЇЇ ПІДПИСАННЯ. Я НАДАВ(-ЛА) ПОВНУ ТА ДОСТОВІРНУ ІНФОРМАЦІЮ ПРО СЕБЕ, СТАН
СВОГО ЗДОРОВ’Я ТА ФІЗИЧНУ ГОТОВНІСТЬ ДО УЧАСТІ В ЗАХОДІ. Я ПІДПИСУЮ ДАНУ УГОДУ
ДОБРОВІЛЬНО І БЕЗ ПРИМУСУ.
Підпис ___________ (___________________________________________________)
Дата _________________________________________________________________
Контактна особа при надзвичайній ситуації _________________________________
(обов'язково вказати П. І. П., телефон)
Номер телефону учасника _______________________________________________

