РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ
фізкультурно-оздоровчого культмасового заходу,
легкоатлетичного пробігу
«ФАРМАК: БІГ ДЛЯ ЗДОРОВ'Я»
присвяченого Дню міста Шостка, 3 вересня 2021 року
1. ДАТА, ЧАС, МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ
Дата: 03.09.2021 р.
Час: 12:00 – 16:00
Місце: м. Шостка,
- місце розміщення “Стартового містечка”: площа біля Шосткинської міської ради, Садовий
бульвар, 14;
- місце старту/фінішу (2 км, 500 м): вул. Свободи, 37.
Детальна схема маршрутів у Додатку №А.
2. МЕТА
Фізкультурно-оздоровчий культмасовий захід, легкоатлетичний пробіг «ФАРМАК: БІГ
ДЛЯ ЗДОРОВ'Я 2021» (далі – Змагання) проводиться з метою популяризації та пропаганди
оздоровчих бігових масових заходів в місці Шостка, а також:
• святкування Дня міста Шостки;
• залучення людей різного віку до занять оздоровчим бігом;
• пропаганди здорового та активного способу життя.
3. ОРГАНІЗАТОРИ
Організатором Змагання виступає АТ «Фармак».
Під патронатом:
• Шосткинської міської ради
Організатор залучає до проведення Змагань підрядників та профільних фахівців.
Організатор відповідає за:
• інформаційне забезпечення учасників;
• фінансування проведення Змагань;
• підготовку необхідних документів і рекламно-інформаційних матеріалів;
• реєстрацію учасників;
• надання дарункового фонду для вручення переможцям та призерам Змагань;
• забезпечення суддівства;
• оренду спортивного та технічного обладнання та інвентарю для проведення Змагань;
Шосткинська міська рада забезпечує організацію заходів безпеки, залучення комунальних служб
та медичне забезпечення Змагань.
4. БАЗОВІ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАННЯ
4.1. Організатор Змагань залишає за собою право вносити зміни в програму Змагань.
4.2. Організатор Змагань залишає за собою право скасувати Змагання (до або під час проведення)
через форс-мажорні обставини.
4.3. Учасники без стартового номеру до Змагань не допускаються.
4.3. Кожен учасник Змагань добровільно бере участь у Змаганні, визнаючи всі ймовірні ризики для
власного здоров'я під час і після його закінчення;
• Кожен учасник Змагань бере на себе особисту відповідальність за свій фізичний стан і здатність
завершити обрану дистанцію Змагань;
• Громадяни іноземних держав зобов’язані надати медичну страховку, яка покриває участь у
спортивних змаганнях (або страховка від нещасних випадків);
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• Організатор Змагань не несе відповідальності за фізичні травми, ушкодження, погіршення
фізичного стану, які учасник Змагань зазнав під час проведення Змагань;
• Організатор Змагань не несе відповідальності за погіршення фізичного стану учасника Змагань
після проведення Змагань;
• Організатор Змагань не несе відповідальності за будь-які збитки (втрату або пошкодження
особистих речей), які учасник Змагань поніс під час проведення Змагань;
• Організатор Змагань не несе відповідальності за будь-які збитки, пошкодження або іншу шкоду,
завдану під час Змагань учасниками або глядачами Змагань.
5. ВИТРАТИ З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕНЯ ЗМАГАНЬ
Захід проводиться за рахунок АТ «Фармак». Участь у заході безкоштовна.
6. ДИСТАНЦІЯ ЗМАГАНЬ ТА ВІКОВІ ОБМЕЖЕННЯ УЧАСНИКІВ
Змагання розподілено на дві вікові групи: FARMAK MORE RUN та FARMAK GREAT RUN.
FARMAK MORE RUN – для учасників віком від 7 до 12 років (включно); дистанція – 500 метрів.
FARMAK GREAT RUN – для учасників від 13 років; дистанція – 2000 метрів.
Змагання відкрите для усіх бажаючих, незалежно від статі, згідно з вимогами Організатора.
Вік учасників Змагань визначається станом на поточний рік пред’явленням документу, що
посвідчує особу та її дату народження.
Для учасників віком до 15-ти років включно додатково (обов’язково) мати Згоду батьків (законних
представників) на участь учасника у змаганнях (Додаток В).
7. ПРОГРАМА ЗАХОДУ
Реєстрація та видача стартових пакетів (стартовий номер, чип та гід учасника) для учасників
проводитиметься:
з 11:00 до 19:00, 30 серпня 2021 р.
з 11:00 до 19:00, 31 серпня 2021 р.
з 11:00 до 19:00, 1 вересня 2021 р.
з 11:00 до 19:00, 2 вересня 2021 р.
(місце видачі стартових пакетів — Садовий Бульвар, 13 (хол кінотеатру “Родіна”).
03 вересня:
5:00 — 11:00. Облаштування траси забігу та “Стартового містечка”. Монтаж сценічного та
звукового обладнання.
8:00 — 9:00. Підключення обладнання до електромережі.
12:00. Відкриття «Стартове містечко», площа напроти міської ради, Садовий бульвар, 14.
12:00 — 12:15. Вітальне слово ведучого (Юлія Карпова), вітальне слово почесного гостя (Руслана
Лижичко), збір всіх учасників біля головної сцени заходу.
12:15 — 12:30. Вітальне слово представників «Фармак» та Шосткинської міської ради.
12:30 — 12:45. Руханка (розминка) з учасниками. Ведуча руханки — Руслана Лижичко.
12:45 — 13:00. Збір учасників.
13:00 — Старт забігу FARMAK MORE RUN (500 м).
13:30 — Старт забігу FARMAK GREAT RUN.(2000 м)
14:00-15:00. Оголошення результатів, нагородження переможців та учасників заходу (“Стартове
містечко”).
15:00-16:00. Розважальна спортивно-ігрова програма («Стартове містечко»).
16:00. Закриття містечка змагань. Демонтаж конструктивів, збір матеріалів.
8. ЗАГАЛЬНИЙ ЛІМІТ ТА УМОВИ ДОПУСКУ ДО ЗМАГАНЬ
Загальний ліміт учасників Змагань – 500 чоловік (2000 м та 500 м сумарно).
Допуск учасників до Змагань здійснюється за наявності документів, що надаються до
Організаторів при отриманні стартового пакета учасника:
- роздрукована та підписана «ЗАЯВА та ЗГОДА на участь учасника у змаганнях із забігу»
(Додаток №Б)(надається у місці реєстрації при отриманні стартового пакету);
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копію паспортних сторінок з прізвищем та датою народження (свідоцтва про народження до
16 років);
- для учасників віком від до 15-ти років включно додатково (обов’язково) мати Згоду батьків
(законних представників) на участь учасника у змаганнях (Додаток В);
- громадяни іноземних держав зобов’язані надати медичну страховку, яка покриває участь у
спортивних змаганнях або страховку від нещасних випадків.
Усі зареєстровані учасники самостійно несуть відповідальність за власне життя та здоров'я щодо
проведення Змагань та підписують відповідну заяву (Додаток №Б).
-

9. МАРШРУТ І ТРАСА
Траса Змагань прокладена по вулицям Свободи та Знаменська м. Шостки.
Покриття траси: 100% асфальт.
Старт і фініш (кінцевий, на 2 км) проводиться в одному місці.
Старт і фініш (кінцевий, на 500 м) вказано відповідними позначками на трасі забігу.
Детальна схема маршрутів у Додатку №А.
10. РЕЄСТРАЦІЯ НА ЗМАГАННЯ
Реєстрація та участь у Змаганнях безкоштовна.
Учасники допускаються до Змагань за умови належної і своєчасної реєстрації на Змагання, а
також за дотримання всіх правил, викладених в “Положенні проведення Змагань в умовах
пандемії COVID-19”.
Реєстрація можлива в режимі on-line на офіційному сайті Змагань.
Електрона реєстрація учасників відкрита з 10.08.2021 року по 31.08.2021 року (при наявності
вільних місць).
Реєстрація в день проведення Змагань проводитись не буде.
Організатор Змагань має право призупинити або повністю закрити реєстрацію без попередження в
разі досягнення ліміту учасників.
Учасник вважається зареєстрованим, якщо він заповнив Заяву (Додаток №Б) та отримав стартовий
номер і електронний чип.
Реєстрація учасника анулюється, якщо під час реєстрації ним були надані неточні та/або
помилкові данні.
11. ОСОБИСТІ ДАНІ
Кожен учасник Змагань згоден на використання його особистих даних, фото-, відео- або аудіо
матеріалів з його участю і без узгодження з ним для реклами заходу без будь-якої
компенсації з боку організатора Змагань.
Всі фото- та відеоматеріали Змагань, доступні організатору Змагань, можуть бути
використані організатором Змагань як допоміжні документи, що підтверджують точність
результатів Змагань і випадки порушення правил Змагань.
12. СТАРТОВІ ПАКЕТИ, ОТРИМАННЯ СТАРТОВИХ ПАКЕТІВ
Видача стартових пакетів відбудеться з 11.00 до 19.00, з 30 серпня по 2 вересня 2021 року (місце
видачі стартових пакетів — Садовий Бульвар, 13 (хол кінотеатру “Родіна”).
У «стартовий пакет» учасника включені:
• стартовий номер учасника;
• електронний чип для реєстрації результату;
• гід учасника з картою маршруту та програмою заходу;
• вода на фініші;
• медаль фінішера (медаль видається в разі подолання всієї дистанції)
.- захисна маска.
Стартовий номер та електронний чип видається виключно особисто власнику.
13. РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБЛІК
Захід обслуговується електронною системою хронометражу.
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Організатор не гарантує отримання особистого результату кожним учасником у таких випадках:
• учасник неправильно прикріпив номер;
• учасник стартував з чужим номером;
• стартовий номер порваний, зім'ятий і т.п.;
• електронний чіп був розмагнічений, порваний, зім'ятий і т.п.;
• стартовий номер втрачено
- учасник вказав невірний номер телефону.
Під час подолання всієї дистанції стартовий номер повинен бути в такому вигляді, в якому він був
виданий. Суворо заборонено знімати, закривати і пошкоджувати його (підрізати, згинати і т.п.).
14. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ТА ПРИЗЕРІВ
Визначення переможців та призерів Змагань відбувається шляхом реєстрації та порівняння
особистих результатів учасників електронною системою хронометражу.
Найменший час пробігу дистанції вважається найкращим результатом.
15. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ
Переможці та призери отримують пам'ятні дарунки.
Переможці визначаються окремо серед жінок і окремо серед чоловіків з 1 по 3 місце.
16. ПРОТЕСТИ І ПРЕТЕНЗІЇ. ТЕРМІНИ ПОДАЧІ ПРОТЕСТІВ І ПРЕТЕНЗІЙ
Учасник має право подати протест або претензію впродовж 30 хв. після фінішу, які розглядаються
суддівською колегією.
До протестів і претензій можуть належати:
• протести і претензії, що впливають на розподіл призових місць;
• протести і претензії, що стосуються неточності у вимірі часу, за який учасник пробіг
дистанцію;
• протести і претензії, що стосуються дискваліфікації учасника за неспортивну поведінку.
Решта претензій можуть бути проігноровані комісією в силу їх незначущості.
Під час подачі претензії необхідно вказати наступні дані:
• прізвище та ім'я (анонімні претензії не розглядаються);
• суть претензії (у чому полягає претензія);
• матеріали, які доводять помилку (фото-, відеоматеріали).
Дані індивідуальних вимірників часу до розгляду не приймаються.
Претензії приймаються лише від учасників Змагань.
Терміни подачі протестів і претензій, а також спосіб їх подачі:
• розподіл призових місць після церемонії нагородження може бути переглянуто суддівською
колегією тільки після виявленні фактів порушення переможцем діючих правил;
• учасник має право подати протест або претензію протягом 3 календарних днів з моменту
закінчення Змагань;
• протест або претензія повинні бути спрямовані в письмовій формі на адресу електронної
пошти Організатора.
17. ДИСКВАЛІФІКАЦІЯ
Суддівська колегія залишає за собою право дискваліфікувати учасника у разі, якщо:
• учасник біг під зареєстрованим номером іншого учасника;
• учасник скоротив дистанцію;
• учасник використовував підручний засіб пересування (велосипед, самокат, автозасіб для
пересування та ін.);
• учасник почав забіг до офіційного старту;
• учасник почав забіг після закриття зони старту;
• учасник прибіг до фінішу після закриття зони фінішу;
• учасник почав забіг не з зони старту;
• учасник біг без офіційного номера Змагання;
• учасник проявив неспортивну поведінку.
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- учасник не виконав правила, позначені в “Положенні проведення Змагань в умовах
пандемії COVID-19”
18. ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА
Детальна інформація про Змагання розміщена на офіційному сайті Змагань: www.farmak.run.
За інформацію на інших інформаційних ресурсах Організатори відповідальності не несуть.
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Додаток №А

СХЕМА МАРШРУТУ ЗАБІГУ (2000 м і 500 м)
та місце розташування «Стартового містечка»
фізкультурно-оздоровчого культмасового заходу
легкоатлетичного пробігу
«ФАРМАК: БІГ ДЛЯ ЗДОРОВ'Я»
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Додаток №Б

Стартовий номер _____

ЗАЯВА ТА ЗГОДА
на участь учасника
у фізкультурно-оздоровчому заході
легкоатлетичному пробігу
«ФАРМАК: БІГ ДЛЯ ЗДОРОВ'Я»

Я,____________________________________________________________________________________________ (П.І.Б)
паспорт серії «_______» №______________________виданий ________________________________________________
______________________________________________________________________ «_____»____________ ________р.,
«____»__________ _____ року народження
(далі - «Учасник»),
прошу зареєструвати мене до участі у фізкультурно-оздоровчому заході, легкоатлетичному пробігу на __________ ___
(вказати відстань
100м, 500 м або 2000
м)

«ФАРМАК: БІГ ДЛЯ ЗДОРОВ'Я» далі (Змагання), що відбудеться 3 вересня 2021 р. у місті Шостка.
При цьому я усвідомлюю та погоджуюсь, що:
1. Ризики отримання травми та/або смерті від діяльності, пов'язаної із участю у Змаганнях, є високими та включають,
зокрема: інфаркт; інсульт, вірогідність смерті; вивихи; розтягнення; переломи; синдром перевантаження; травми,
спричинені транспортними засобами та інші. Всі названі ризики (та інші не включені до наведеного переліку) я
усвідомлюю та всю відповідальність за них беру на себе. Правила, закріплені в Регламенті Змагань, спеціальне
обладнання та особиста дисципліна можуть зменшити ризик настання серйозних травм та/або смерті, проте не
виключають існування таких ризиків.
2. Після повного ознайомлення із Регламентом Змагань, розміщеним в мережі Інтернет на офіційному сайті Змагань, 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 Змагань, а також беру на себе повну відповідальність за свою участь уданому Заході та
за будь - які наслідки для мого здоров’я та/або життя.
3. Я добровільно погоджуюся дотримуватися зазначених в Регламенті Змагань умов участі. Якщо мною буде
встановлено будь - яку небезпеку для мого здоров’я та/або життя під час участі в Змаганні, я зобов’язуюсь негайно
добровільно припинити участь в Змаганні та повідомити про дану небезпеку відповідальній особі.
4. 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 невідкладних 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 лікування, відновлення психічного стану, реабілітацією тощо від Організаторів
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. Дана
відмова є дійсною як для мене, так і для моїх правонаступників, особистих представників та/або членів сім’ї.
5. Я надалі погоджуюся відшкодувати будь-які збитки, витрати, забезпечити юридичний захист та звільнити від
майнових та немайнових претензій Організаторів 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 Змаганні.
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6. Я підтверджую, що станом на дату проведення Змагань я досягнув(-ла) повних ______ років, не маю жодних
захворювань, травм і вад, які могли б перешкоджати безпечній участі у Змаганнях, що я фізично здоровий(а) і
достатньо підготовлений(-а) для участі у всіх видах діяльності, пов'язаної із Змаганнями. Моя участь у Змаганнях є
цілком добровільною.
7. 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 Організаторів від будь-якої можливої
відповідальності або претензій, що виникають внаслідок надання першої допомоги та/або іншого медичного
лікування.
8. Організатори 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
Організаторами і які можуть вплинути на здоров'я та/або безпеку учасників без здійснення відшкодування будь-яких
витрат.
9. Я надаю Організаторам 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 зображення мене під
час участі у Змаганнях 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.
10. Я надаю Організаторам дозвіл безоплатно знімати на фото-, кіно-, теле-, відеоплівку мою діяльність під час
проведення Змагань, 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 Організатори
вважатимуть за доцільний. Такий дозвіл включає надання Організаторам права використовувати будь - яким чином,
відтворювати моє ім'я, прізвище, образ, подобу, голос, фотографію, відеозапис з моїм зображенням і біографічну
інформацію у зв'язку із Змаганнями без виплати мені будь - якого роду винагороди.
Вважаючи це умовою допуску до участі у Змаганні, 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 Організаторів, а також звільнити Організаторів від усіх теперішніх та майбутніх претензій відносно моєї
участі у Змаганні або діяльностях, пов’язаних із проведенням Змагань, що можуть бути висунуті мною, моїми
правонаступниками, особистими представниками та/або членами сім’ї.
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 ЗМАГАННІ. 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 ___________________________________________________________
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Додаток №В
Стартовий номер _______

Згода батьків (законних представників)
на участь учасника
у фізкультурно-оздоровчому заході
легкоатлетичному пробігу
«ФАРМАК: БІГ ДЛЯ ЗДОРОВ'Я»
Я,__________________________________________________________________________________________
(П.І.Б., батька/матері / законного представника повністю)

(паспорт батька/матері / законного представника повністю) серії «_______» №______________________виданий
________________________________________________________________________________________________ «_____»____________ ________ р.,
(ким виданий паспорт) (коли виданий паспорт)

батько/мати/законний представник неповнолітнього(ї)_____________________________________________
(потрібне підкреслити) (П.І.Б. неповнолітнього учасника забігу повністю)

_________________________________________________________________ (далі - «Учасник»),
«____»__________ _____ року народження, свідоцтво про народження серія ___________номер,
видане «____»__________ _____року____________________________________________________,
(дата видачі свідоцтва) (ким видане свідоцтво)

_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________*
(Номер і дата рішення про призначення опікуном / піклувальником, договору про влаштування дітей на виховання та спільне проживання у
прийомній сім’ї, реквізити посадової посвідчення керівника будинку дитини, дитячого будинку, інших аналогічних виховних установ і закладів
соціального захисту з реквізитами наказу про зарахування дитини).

зареєстрованого (ї) за адресою: _________________________________________________________,
(адреса реєстрації неповнолітнього учасника)

фактично
проживаючого(ї)
адресою:___________________________________________________,

за

(адреса реєстрації неповнолітнього учасника)

надаю згоду на участь моєї дитини (опікуваного) у Змаганнях із забігу у фізкультурнооздоровчому заході легкоатлетичному пробігу «ФАРМАК: БІГ ДЛЯ ЗДОРОВ'Я» далі
(Змагання), що відбудеться 3 вересня 2021 р. у місті Шостці за адресою: вул. Свободи, 37
При цьому:
1. Я та моя дитина (підопічний) ознайомлені з Регламентом проведення Змагань та правилами техніки безпеки, з якими я повністю погоджуюсь.
2. Я зобов'язуюсь, що я і моя дитина (підопічний) будемо дотримуватись всіх вимог організаторів Змагань, пов'язаних з питаннями безпеки і
умовами допуску до Змагань.
3. Я усвідомлюю потенційно можливі шкідливі наслідки для життя чи здоров’я, у зв’язку з участю у Змаганнях, для моєї дитини (підопічного) та її
майна.
4. Я усвідомлюю, що участь моєї неповнолітньої дитини (підопічного) в даному виді Змагань, при наявності у моєї дитини (підопічного)
протипоказань лікарів, може привести до негативних наслідків для його здоров'я і життя.
5. Я підтверджую, що моя дитина (підопічний) за станом здоров’я може брати участь у змаганнях із забігу на дистанцію 2 км, має необхідний
допуск лікарів для участі.
6. Я несу відповідальність за всю шкоду, заподіяну життю, здоров’ю та майну моєї дитини (підопічного).
7. Я приймаю всю відповідальність за травмування моєї дитини (підопічним) до, підчас і після змагань не з вини організатора (включаючи, але не
обмежуючись випадками заподіяння травм внаслідок недотримання вимог, що пред'являються до учасників Змагань та необережного поводження
учасника під час Змагань), і не маю права вимагати будь-якої компенсації за нанесення збитків від організаторів Змагань.
8. Якщо під час Змагань з дитиною (підопічним) станеться нещасний випадок, прошу повідомити про це__________________________________
_______________________________________________________________ (ПІБ, номер телефону)
9. Я несу повну відповідальність за особисте майно і майно моєї дитини (підопічного), залишене на місці проведення Змагань, і в разі його втрати
не маю право вимагати компенсації від організаторів Змагань.
10. У разі необхідності я готовий скористатися медичною допомогою, наданою мені і / або моїй дитині (підопічному) організаторами Змагань.
11. Я згоден з тим, що виступ моєї дитини (підопічного) та інтерв'ю з ним і / або зі мною може бути записано і показано в засобах масової
інформації, а також записано і показано в цілях реклами без обмежень за часом і формату; я відмовляюся від компенсації щодо цих матеріалів.
12. Я підтверджую, що рішення про участь моєї дитини (підопічного) прийнято мною усвідомлено без будь-якого примусу, в стані повної
дієздатності, з урахуванням потенційної небезпеки даного виду спорту.
13. Я відмовляюся в майбутньому від всіх претензій правового характеру до організаторів змагань за будь-яку фізичну, майнову та немайнову
шкоду заподіяну моїх дитині (підопічному)
«______»_____________________2021 р.
____________________________/____________________________________
(дата) (підпис) (ПІБ)
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