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Dieng Ultra Trail Running Race
Formulir Izin Orang Tua / Wali
Saya tahu bahwa berlari dalam acara ini adalah kegiatan yang berpotensi berbahaya. Anak saya
tidak boleh masuk dan berlari kecuali dia secara medis mampu dan terlatih dengan baik. Anak saya
setuju untuk mematuhi setiap keputusan petugas perlombaan terkait dengan kemampuannya untuk
menyelesaikan lari dengan aman. Anak saya mengerti semua risiko yang terkait dengan berlari di
Dieng Ultra Trail Running 29-30 2020, termasuk tetapi tidak terbatas pada jatuh, kontak dengan
peserta lain, efek cuaca termasuk suhu dingin, penyakit ketinggian tinggi, suhu rendah, jatuh atau
tergelincir , lalu lintas dan kondisi jalur sepeda / jalan, semua risiko diketahui dan dihargai oleh saya
dan anak saya.
Setelah membaca rilis ini dan mengetahui fakta-fakta ini dan dengan pertimbangan Anda menerima
pendaftaran anak saya, saya, untuk diri saya sendiri, anak saya dan siapa pun yang berhak bertindak
atas nama saya atau atas nama perkebunan saya, melepaskan dan melepaskan Dieng Ultra Trail
Running dan semua acara penyelenggara, sponsor acara, setiap orang lain yang membantu lomba,
petugas, dewan, anggota dewan, agen, pelayan, karyawan dan pihak lain yang terkait dan yang
bertugas masing-masing dan semua di atas dari semua klaim atau kewajiban dalam bentuk apa pun
yang timbul partisipasi anak saya dalam perlombaan tersebut meskipun tanggung jawab tersebut
mungkin timbul karena kelalaian atau kelalaian dari pihak orang yang disebutkan dalam pengabaian
ini.
Saya juga memberikan izin untuk penggunaan foto, film, rekaman, atau catatan lain apa pun dari
partisipasi anak saya dalam acara ini untuk tujuan promosi atau publisitas yang sah apa pun oleh
Panitia Dieng Ultra Trail Running Race.
Saya mengerti bahwa jika perlombaan dibatalkan karena keadaan di luar kendali panitia dan sponsor
perlombaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada kondisi cuaca yang tidak aman atau larangan
pemerintah, biaya masuk anak saya tidak akan dikembalikan.
Saya, sebagai orang tua atau wali sah di bawah umur yang disebutkan di bawah ini, dengan ini
memberikan izin dan persetujuan, secara sukarela dan bebas, kepada anak saya untuk berpartisipasi
dalam Dieng Ultra Trail Running. Saya selanjutnya menyetujui ketentuan di atas, baik secara individu
maupun atas nama anak di bawah ini, setelah membaca perjanjian ini sepenuhnya
Nama anak: ___________________

Tanda Tangan Orang Tua / Wali: ___________________

Nama Orang Tua / Wali: _______________Nomor Telpon orang tua / wali:____

___________

Formulir yang sudah diisi harus dikembalikan ke Dieng Ultra Trail Running Race dengan
mengirimkan email ke diengultra@goadventure.id dan membawa salinan cetak yang
ditandatangani pada saat Pengambilan Race Pack.

