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Elektroninis paštas
Juridinės atsakomybės sutartis
Aš, žemiau patvirtindamas savo parašu, pripažįstu, kad nuotykių lenktynės „Nykštietiškas triatlonas 2019“ yra
ekstremalus žmogaus fizinių ir psichinių galimybių išbandymas ir gali būti sužalojimo ir su tuo susijusio invalidumo,
ilgalaikio sveikatos ir darbingumo praradimo ar net mirties priežastimi ir suprantu dalyvavimo varžybose galimų
pasekmių rizikos laipsnį sau ir savo privačiai nuosavybei, taip pat prisiimu visą atsakomybę už savo veiksmais padarytą
žalą kitiems varžybų dalyviams, organizatoriams bei tretiesiems asmenims, jų turtui ar gamtai.
Aš tvirtinu, kad esu pakankamai treniruotas (moku plaukti, žinau važiavimo dviračiu eismo taisykles bei mažųjų
irklinių laivų naudojimo vidaus vandenyse taisykles) ir sveikas, ir nėra argumentuotų kvalifikuotų medicinos specialistų
draudimų draudžiančių per puse paros įveikti apie 80 km atstumą plaukiant baidare, važiuojant dviračiu ir einant
pėsčiomis.
Atsisakau nuo bet kokių pretenzijų organizatoriams, susijusiomis su mano sveikatos ar gyvybės klausimais.
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, aplaidumo, bei dėl trečių asmenų veiksmų .
Pasižadu pastebėjęs varžybų trasoje kliūtis, pavojingas dalyvių ar aplinkinių gyvybei, nedelsiant pranešti varžybų
organizatoriams ar teisėjams, o taip pat suteikti pirmąją pagalbą sužeistiems varžybų dalyviams ir iškviesti medicininę
tarnybą. Pasižadu, kad varžybų metu mano elgesys nesukels pavojaus kitų dalyvių ir organizatorių bei varžybų rajono
vietinių gyventojų gyvybei, sveikatai ir nuosavybei bei gamtinei aplinkai.
Esu susipažinęs su varžybų nuostatais, taisyklėmis, trasa ir žinau, kad varžybų trasoje gali vykti automobilių ir
kitokių transporto priemonių eismas ir įvertinu su tuo susijusią dalyvavimo varžybose riziką, bei pasižadu laikytis eismo
taisyklių ir imtis visų būtinų priemonių visų eismo bei kitų varžybų dalyvių ir žiūrovų sveikatos bei jų privačios
nuosavybės saugumui užtikrinti. Pasižadu, savo saugumo sumetimais, važiuojant dviračiu dėvėti šalmą ir šviesą
atspindinčią liemenę, plaukiant baidare - naudotis šalmu, gelbėjimosi liemene, bei kitomis neskestamumą
užtikrinančiomis priemonėmis.
Patvirtinu, kad šiose varžybos dalyvauju laisva valia, niekieno neverčiamas fiziškai ar kitaip veikiamas ir pasižadu
laikytis varžybų nuostatų ir taisyklių, bei kitų legalių organizatorių, teisėjų, medicinos personalo ir apsaugos darbuotojų
reikalavimų, žinau, kad už taisyklių ar kitų reikalavimų nesilaikymą galiu būti pašalintas iš varžybų ir diskvalifikuotas.
Aš, pasirašydamas šį dokumentą, tvirtinu, kad perskaičiau šį dokumentą, suprantu jį, besąlygiškai pritariu jo
turiniui ir pasižadu jį vykdyti.
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