
Всеукраїнські змагання зі спортивного орієнтування  

«Kiev Region cup   пам'яті Анатолія Литвинчука" 13.04.2019-14.04.2019 м. Київ  
 

ВІДМОВА __________________________________________________________(ПІБ) 

ВІД ПРЕТЕНЗІЙ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НЕ ПОДАВАТИ СУДОВИЙ ПОЗОВ 

1. Моя участь у вищезгаданих змаганнях є добровільною;  

2. Стан мого здоров'я є задовільним і дозволяє брати участь у вищезгаданих 

змаганнях;  

3. Я усвідомлюю наявність ризиків, як відомих так і невідомих, для мого здоров'я та 

життя і беру на себе повну відповідальність за них і їх можливі наслідки;  

4. Я зобов'язуюсь не пред'являти будь-яких претензій та не подавати будь-яких 

судових позовів до організаторів, спонсорів та партнерів вищезгаданих змагань у всіх 

випадках отримання будь-яких фізичних травм або погіршення стану мого здоров'я, 

понесення будь-яких матеріальних та моральних збитків під час проведення та по 

завершенні вищезгаданих змагань;  

5. Я ознайомився з інформаційним бюлетенем та погоджуюсь дотримуватись умов 

участі, правил та заходів безпеки зазначених в ньому. У разі виникнення додаткової 

чи непередбаченої небезпеки для мого здоров'я та життя під час участі в 

вищезгаданих змаганнях, я відсторонюся від участі в них і донесу інформацію про 

дану небезпеку до відома організаторів вищезгаданих змагань.  

 

Дата         Підпис 
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