
Aš, žemiau patvirtindamas savo parašu, suprantu, kad “Lithuanian Fitness Challenge“ varžybos,
kurios vyks 2020 m. rugsėjo 5 d. Vilniuje, yra ekstremalus žmogaus fizinių ir psichinių galimybių
išbandymas. Dalyvaudamas šiose varžybose prisiimu visą atsirandančią riziką savo sveikatai ir
saugumui. Esu susipažinęs su varžybų nuostatais ir taisyklėmis, kurios yra paskelbtos organizatorių
tinklalapyje www.fitnesschallenge.lt ir yra viešai prieinamos visiems. Žinau, kad registracijos forma,
visi mano patvirtinti pasižadėjimai joje, taip pat nuostatai ir taisyklės, paskelbtos organizatorių
tinklalapyje, yra sudėtinė šios sutarties dalis. Pasižadu varžybų metu laikytis man sakomų instrukcijų,
įspėjimų, o taip pat organizatorių, renginio savanorių, apsaugos darbuotojų, bei kitų darbuotojų
turinčių skiriamuosius ženklus, žodinių nurodymų, susijusių su varžybų trasa, bei aikšte, varžybose
esančių įrengimų, bei sportinio inventoriaus naudojimųsi. Suprantu, jog pažeidęs varžybų nuostatus ir
taisykles, nepaisydamas renginio organizatorių nurodymų, prisiimu visą dėl to atsirandančią riziką
savo sveikatai ir saugumui. Patvirtinu, jog man nėra žinomi jokie sveikatos sutrikimai ar kitos savybės,
dėl kurių negalėčiau saugiai dalyvauti varžybose ar tai keltų grėsmę mano ar trečiųjų asmenų
sveikatai, gyvybei ar turtui. Varžybų metu asmeniškai rūpinsiuosi savo sveikatos saugumu. Patvirtinu,
kad šios varžybos atitinka mano fizines ir psichines galimybes. Pasižadu imtis visų būtinų priemonių
varžybų dalyvių ir žiūrovų sveikatos bei jų privačios nuosavybės saugumui užtikrinti. Pasižadu kiek
įmanoma nedelsdamas informuoti organizatorius apie veiksmus ir/ar įvykius, dėl kurių gali būti/buvo
padaryta žala organizatoriams ar jų turtui, taip pat aplinkybes, dėl kurių negalėčiau dalyvauti
varžybose. Žinau, jog varžybų metu man gali būti suteikta speciali sporto įranga ir/ar inventorius. Iki
varžybų pabaigos pasižadu grąžinti visą inventorių bei įrangą, kurie man buvo perduoti. Padaręs žalą
organizatorių turtui atlyginsiu pagal faktiškai patirtus nuostolius. Varžybų metu asmeniškai rūpinsiuosi
savo daiktais, sporto inventoriumi ir kitu turtu. Suprantu, kad varžybų organizatoriai nėra atsakingi už
mano asmeninius daiktus. Sutinku vilkėti tik Lithuanian Fitness Challenge marškinėlius varžybų metu,
išskyrus 1 ir 2 rungtis, per kurias galiu vilkėti aprangą savo nuožiūra. Suprantu, kad varžybų metu
galiu būti filmuojamas, fotografuojamas ar kitaip įrašinėjamas. Sutinku, kad varžybų metu padarytus
mano balso, vaizdo įrašus, nuotraukas, bei kitą medžiagą organizatoriai naudotų savo nuožiūra
neatlygintinai. Sutinku, kad mano pateikti asmeniniai, bei kontaktiniai duomenys būtų naudojami
komunikaciniais tikslais ir su manim būtų leidžiama susisiekti, suprantu, kad šie duomenys bus
tvarkomi atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų
reikalavimų bei kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą
bei apsaugą. Patvirtinu, kad prieš pradėdamas varžybas nesu apsvaigęs nuo alkoholio, narkotikų ar
kitų psichotropinių medžiagų, taip pat įsipareigoju jų nevartoti varžybų metu. Suprantu, kad pažeidęs
šią nuostatą būsiu pašalintas iš varžybų ir ateityje man nebus leista dalyvauti šiame renginyje.
Suprantu sportinių varžybų metu kylančią riziką sveikatai ir prisiimu visą su tuo susijusią
atsakomybę. Pasirašydamas šį dokumentą, tvirtinu, kad jį perskaičiau, suprantu ir sutinku su
visomis sutarties sąlygomis. Esu vyresnis nei 18 metų. Prisiimu visišką atsakomybę dėl mano
pateiktų duomenų teisingumo.
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