Giấy ủy quyền Cuộc đua The Lakes Race 11/10/2020
ATHLETE TROTTER, công ty tổ chức Phiên bản thứ ba của The Lakes Race 2020
(11/10/2020), xin chúc bạn có một cuộc đua đầy thú vị và BTC gửi đến bạn một vài quy tắc
quan trọng sau:
1. Người chạy phải mang BIB của mình ở phía trước áo phông để Ban tổ chức có thể theo
dõi bạn.
2. Người chạy phải tuân theo sự chỉ dẫn và hướng dẫn của Ban tổ chức.
3. Người chạy đồng ý bảo vệ MÔI TRƯỜNG bằng cách KHÔNG xả rác.
4. Người chạy đồng ý phải cẩn thận trong quá trình chạy.
Để nhận Số BIB của bạn hoặc Số BIB của bạn bè, vui lòng điền vào bảng bên dưới đây:
Tên người nhận

số BiB

SĐT khẩn cấp

Tên bạn bè

số BiB

SĐT khẩn cấp

Khi ký vào biểu mẫu này, tôi đồng ý chịu trách nhiệm nếu có bất kỳ tổn thất nào xảy ra với bộ
Race Kit của người chạy được đề cập ở trên.
Khi ký vào mẫu đơn này, tôi hiểu những rủi ro khi chạy trong rừng đường mòn và tôi hoàn toàn
đồng ý chịu trách nhiệm cho bản thân và những người được đề cập ở trên.
Bằng cách ký vào mẫu đơn này, tôi và những người được đề cập ở trên, đồng ý KHÔNG BỒI
THƯỜNG và KIỆN Ban tổ chức nếu có bất kỳ thương tích, hoặc tử vong nào xảy ra trong sự
kiện vào ngày 11/10/2020

Ký tên + ghi tên đầy đủ (kèm dòng viết "Đã đọc và đồng ý")

..

11/10/2020

The Lakes Race 11/10/ 2020 => WAIVER / FORM
AUTHORIZATION
ATHLETE TROTTER, the company organising the Second Edition of The Lakes Race 2020, on
11/10/2020, would like to wish you a good race and remind you few important rules.
1.
2.
3.
4.

Runners must wear their BIB at the front of their T-Shirt so Organiser can time track you.
Runners must follow the direction and instructions of Organisers
Runners agree to protect the ENVIRONMENT by NO-LITTERING it.
Runners agree to be careful while running.

To collection your BIB Number or Friends BIB Number please fill the table below
FULL NAME (Recipient)

BIB Numbers

Emergency Phone Number

FRIENDS NAME

BIB Numbers

Emergency Phone Number

By signing this form, I agree to be responsible if any loss would come to the Race Kit’s runners
name mentioned above.
By signing this form, I understand the risks of running in a trail forest and I fully agree to be
responsible for myself and the people mentioned above.
By signing this form, I and the people mentioned above, agree to NOT CHARGE and SUE the
Organisers if any minor, severe injuries or death would happen during the event on 11/10/2020

FULL NAME with “Read and approve” + Signature

11/10/2020

