IZJAVA SUDIONIKA O ODRICANJU OD ODGOVORNOSTI
(PARTICIPANT DISCLAIMER)
Svjestan sam da je moje sudjelovanje na ovom događaju (trail utrka) donekle rizično. Međutim,
potvrđujem da ni Organizator događaja ni na koji način nije kriv ako se ozlijedim. Imam važeće
osiguranje od osobne odgovornosti i osiguranje od ozljede koja pokrivaju moje sudjelovanje. Ako
prouzročim štetu ijednoj drugoj osobi ili imovini, preuzimam krivnju i pobrinut ću se da Organizator ne
pretrpi nikakvu s tim povezanu štetu. Pristajem se pridržavati Organizatorovih pravila natjecanja i
sigurnosti za vlastito dobro i dobro drugih osoba.
U postupke protiv trećih osoba neću uključivati Organizatora. Provjerio sam svoju opremu i utvrdio da
je ona ispravna, valjano održavana i prikladna za događanje i svjestan sam da će mi sudjelovanje biti
dozvoljeno tek nakon pozitivnog pregleda na licu mjesta i/ili provjere sigurnosti. Organizator može u
bilo kojem trenutku odbiti moje sudjelovanje. Suglasan sam da organizator ili treće strane ovlaštene
od strane organizatora mogu snimiti i koristiti audio snimke, video snimke i fotografije s događanja i
koristiti moje ime, prikaz, glas, lik, izvedbu i biografski materijal u bilo koje svrhe (komercijalne,
promidžbene ili druge) u svim medijima, zauvijek. Organizator ima pravo koristiti, emitirati, prikazivati,
izlagati, reproducirati i/ili učiniti javno dostupnimmoje službeno vrijeme kao i materijal snimljen
tijekom ili povezano s Događanjem u svim medijima, uključujući, bez ograničenja, radio, televiziju, kina,
događanja, nosače podataka i internet. Organizator ima pravo napraviti sve izmjene, prekide, rezove
ili druge promjene u i na materijalu i služiti se takvim izmijenjenim materijalom bez ikakvih ograničenja.
Nadalje Organizator ima pravo prenijeti dana im prava bilo kojoj trećoj strani. Svjestan sam da neću
imati pravo odobriti materijal i da postoji mogućnost da neću biti spomenut kao sudionik događanja.
Također ne očekujem ostvariti ikakvu financijsku korist od mog pojavljivanja na ikakvom materijalu u
vezi s događanjem.
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