
Я, (П.І.Б.)____________________________________________________________________,

капітан команди___________________________________________________________ -

перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам'яті, розуміючи значення своїх дій, усвідомлено, самостійно і добровільно погоджуюсь стати 
учасником перегонів Gorgany Race, 26-27 червня 2016 року. 

Я підтверджую, що знайомий з усіма складнощами змагання, правилами безпеки на всіх етапах проходження маршруту, і стверджую, що не
маю медичних протипоказань проти участі в змаганнях, стан мого здоров'я, моя спортивна підготовка, а також моє спорядження і 
екіпірування дозволяють мені успішно проходити всі етапи змагання. 

Я підтверджую, що ознайомлений з “Положенням про перегони Gorgany Race”, зобов'язуюсь виконувати викладені в ньому правила і сам 
несу відповідальність за потенційно можливий збиток, який може бути нанесений мені і моєму здоров'ю в процесі проходження змагань. Я 
зобов'язуюсь припинити змагання при виявлення будь-якої небезпеки для мого життя і здоров'я, або при погіршенні мого самопочуття. В 
разі загрози здоров’ю чи життю членів команди зобов’язуюcь зняти команду з маршруту. Я також зобов'язуюсь негайно повідомляти 
організаторів змагань про потенційну небезпеку для інших учасників, надавати допомогу іншим учасникам змагань, в разі виникнення 
загрози їхньому життю чи здоров'ю. 

Я, повністю беру відповідальність на себе за стан власного здоров'я, дотримання безпечної поведінки під час проходження маршруту. В разі
нещасного випадку претензій до організаторів змагань не маю.
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