Declaraţie pe proprie răspundere Legion Run
Este responsabilitatea dvs. să citiți termenii și condițiile înainte de participare. Nu contează
dacă v-ați înregistrat dvs. sau ați fost înregistrat de către altcineva pentru a obține un bilet.
Dacă participați, considerăm că ați acceptat termenii în întregime și că aţi fost de acord cu
acești termeni prin semnarea biletului și prezentarea acestuia la înregistrare.
Următoarele trebuie să fie citite cu atenție și semnate, pentru a vi se permite intrarea (în orice
scop) la Eveniment și pe proprietățile asociate ("Locaţii"). Așa cum se utilizează în această
Declaraţie de renunţare la drepturi, termenul " Beneficiari " este definit astfel încât să includă
următoarele: (i) Legion Run, filialele sale, companiile afiliate, proprietarii, membrii,
administratorii, directorii, funcţionarii, angajații trecuţi și prezenţi, agenţii, reprezentanţii,
succesorii şi delegaţii (colectiv, "Legion Run"); (ii) proprietarul Locaţiilor; (iii) orice voluntar al
evenimentului; și (iv) sponsorii evenimentului, afiliații și contractorii sponsorilor și angajații
acestora.
1. Înțeleg că participarea la evenimentul Legion Run este o activitate fizică provocatoare și
potențial periculoasă și implică riscul de vătămare gravă și/sau deces.
2. Afirm că sunt în stare bună de sănătate și în condiții fizice adecvate pentru a participa în
siguranță la evenimentul Legion Run. Certific faptul că nu am nicio condiție medicală, fizică sau
mentală cunoscută sau care poate fi cunoscută, ce ar afecta capacitatea mea de a participa în
siguranță la evenimentul Legion Run sau care ar rezulta în participarea mea, creând un risc de
pericol pentru mine sau pentru ceilalți.
3. Îmi asum în mod voluntar și în mod liber toate riscurile asociate competiţiei în cadrul
Evenimentului, inclusiv, dar fără a se limita la acțiunile sau inacțiunile proprii, acțiunile sau
inacțiunile altor persoane (inclusiv ale participanților, personalului sau spectatorilor), căderi,
îmbolnăvire, infecţie, contactul cu ceilalți (inclusiv cu participanții, cu personalul sau cu
spectatorii), trecerea oricăror obstacole, a defectelor din locaţii și a efectelor vremii, inclusiv a
căldurii și/sau a umidității ridicate.
4. Sunt de acord cu îngrijirea medicală și transportul, pentru a obține tratament în caz de rănire în
cadrul Legion Run, pe care voluntarii sau profesioniști din domeniul medical îl pot considera
adecvat și înțeleg că această Declaraţie de renunţare la drepturi și Cesiune se extinde la orice
răspundere care decurge din sau în orice fel legată de tratamentul medical și transportul furnizat
în caz de urgență și/sau rănire.
5. Înțeleg că în acest eveniment, mă voi uda și mă voi umple de noroi împreună cu toți ceilalți
participanți, la rândul lor toate obstacolele vor deveni umede, murdare și alunecoase, crescând
pericolul de rănire cauzat de alunecare și cădere. Îmi dau seama că acest lucru face parte din
acest tip de eveniment și am ales să îmi asum acest risc.

6. Nu există NICIO SCUFUNDARE sau SĂRIRE CU CAPUL ÎNAINTE în niciun eveniment cu
apă sau noroi sau orice obstacol, apa are adâncime mică și există întotdeauna posibilitatea de a
lovi fundul sau pietrele de sub apă, care pot provoca vătămări grave. Deci, fără SCUFUNDARE!
7. Înțeleg că această renunţare se aplică tuturor și pe întreaga durată a tuturor evenimentelor
Legion Run și / sau festivităților, fie găzduite de Legion Run, fie de oricare dintre sponsorii,
partenerii, vânzătorii, autoritățile locale și / sau orice persoană sau companie afiliată
evenimentelor Legion Run.
8. Înțeleg, sunt de acord și accept că unele dintre obstacole pot trece prin apă ce nu a fost testată
pentru substanțe chimice, boli sau contaminări.
9. Înțeleg că Cursa evenimentului poate conține animale sălbatice, insecte și plante.
10. Cedez, renunț la drepturi, elimin şi renunţ la dreptul de judecata al Beneficiarilor în legătură
cu răspunderea în ceea ce mă priveşte, a reprezentanților mei, delegaţi, moștenitori și apropiați,
pentru orice pretenții, cauze de acțiune, obligații, procese, acuzații, plângeri, controverse, costuri
sau cheltuieli de orice fel, natură sau descriere, directă sau indirectă, în drept sau în capitaluri
proprii, în contract sau în delict sau în alt mod, cunoscut sau necunoscut, provenind din sau în
legătură (cu copilul meu / tutela mea) participarea la Eveniment sau în timpul desfășurării,
indiferent dacă este sau nu cauzată de neglijența activă sau pasivă a Beneficiarilor.
11. La data evenimentului, voi avea și voi fi acoperit de asigurare medicală/de sănătate,
individual sau ca parte a unei organizații. Sunt conștient și informat cu privire la riscurile
inerente participării la eveniment și de faptul că participarea mea la un eveniment este în
întregime voluntară. Confirm că Legion Run recomandă și încurajează fiecare participant să
obțină certificatul medical de la medic înainte de participare. Afirm că nu am fost sfătuit sau
avertizat de către un medic să nu particip. Înțeleg că este responsabilitatea mea să monitorizez
continuu starea mea fizică și mentală pe parcursul Cursei și sunt de acord să mă retrag imediat și
să anunț personalul corespunzător dacă în orice moment continuarea participării mele mi-ar crea
un pericol mie sau celorlalţi.
Acorduri de intrare și participare
Reguli: Sunt de acord să mă familiarizez și să respect toate regulile scrise și / sau postate ale
Legion Run, precum și toate regulile scrise și / sau postate ale Locaţiei. Sunt, de asemenea, de
acord să respect toate instrucțiunile și deciziile personalului Legion Run şi ale Locaţiei. Sunt, de
asemenea, de acord să nu contest, în niciun moment, aceste reguli, instrucțiuni sau decizii pe
orice motiv în orice moment.
Întârzierea sau anularea de urgență: Accept că Legion Run, la discreția sa, poate amâna,
modifica sau anula evenimentul Legion Run dacă condițiile sau situațiile de urgență naturale sau
provocate de om fac administrarea evenimentului în mod nerezonabil dificilă sau nesigură. Sunt

de acord că "urgența" este definită ca fiind orice eveniment dincolo de controlul Legion Run,
inclusiv, dar fără a se limita la: vânt puternic, ploaie sau grindină, uragan, tornadă, cutremur,
inundații, acte de terorism, incendii, greva reală sau amenințări, dificultatea muncii sau stoparea
muncii, insurecția, războiul, dezastrul public și accidentul inevitabil. În cazul unei întârzieri,
modificări sau reprogramări a evenimentului Legion Run așa cum este descris în acest paragraf,
înțeleg că nu voi avea dreptul la o rambursare a taxei de intrare sau la alte costuri suportate în
legătură cu evenimentul Legion Run cu excepția cazului în care evenimentul Legion Run Event
este anulat de către Organizatorii Legion Run din alte motive decât cele de urgență.
Administrarea participării: Înțeleg că Legion Run are autoritatea de a emite instrucțiuni
privind modul de participare a mea, în siguranţă, la cursă sau la activitățile aferente și autoritatea
de a opri participarea mea la cursă sau la activitățile aferente oricând consideră necesar pentru a
proteja siguranța participanților, a spectatorilor și a personalului; și / sau să promoveze
corectitudinea și spiritul Legion Run.
Eliminarea din Cursă: Înțeleg că personalul Legion Run și al locației poate decide imediat ca
orice persoană care nu respectă regulile, instrucțiunile, deciziile sau legile sau al căror
comportament pune în pericol siguranța sau afectează în mod negativ o persoană, unitate sau
proprietate de orice tip sau să fie îndepărtată din cursă sau de pe proprietate.
Rambursări de taxe: Înțeleg că toate taxele și costurile asociate (inclusiv achizițiile facultative
de produse, biletele pentru spectatori și donațiile), plătite în timpul înregistrării pentru
evenimentul Legion Run, nu sunt rambursabile din niciun motiv în niciun caz, inclusiv, dar fără a
se limita la, un conflict și / sau anularea unui eveniment.
Atitudine și comportament: Sunt de asemenea de acord să am în orice moment un
comportament adecvat; să demonstrez respect pentru toți oamenii, echipamentele și facilitățile; și
să particip cu o atitudine cooperativă și pozitivă.
Alcool și medicamente: Confirm faptul că nu sunt, iar la data evenimentului Legion Run nu voi
fi, sub influența alcoolului sau a oricărui medicament care ar afecta în vreun fel capacitatea mea
de a participa în siguranță la eveniment. Mai mult, înțeleg că consumul de alcool după eveniment
este descurajat de către Legion Run și îmi asum întreaga responsabilitate pentru orice decizie de
a consuma alcool în acel moment. În plus, confirm și accept faptul că consumul de alcool în
timpul participării la evenimentul Legion Run este strict interzis. Persoanelor cu vârsta sub 18
ani li se interzice să cumpere și să consume alcool în timp ce se află în incinta evenimentelor
Legion Run și în timpul oricărui eveniment Legion Run.
Reguli specifice:
Confirm în mod special și sunt de acord să respect următoarele reguli:

1. Nu este permisă urinarea sau defecarea în afara zonelor desemnate;
2. Nu este permisă îmbrăcămintea, nu sunt permise lucruri sau echipamente care să reprezinte un
risc inutil pentru participanți, spectatori sau personal; și
3. Respectarea legilor civile și penale, inclusiv a legilor privind traficul.
Fotografia: Înțeleg că toate fotografiile, filmele, înregistrările, fotografiile făcute cu dronă și /
sau asemănările cu mine capturate în timpul evenimentului Legion Run de către Legion Run,
entitățile sale afiliate sau contractori și / sau mass-media devin proprietatea doar a Legion Run.
Acord dreptul, permisiunea și autoritatea Legion Run să utilizeze fotografia mea, filmul,
înregistrările și / sau asemănările în orice scop legitim, inclusiv, dar fără a se limita la, activități
de promovare, publicitate și marketing. În plus înțeleg faptul că Legion Run, în calitate de
proprietar unic, are dreptul deplin de a vinde și / sau de a profita de utilizarea comercială a unor
astfel de fotografii, filme, înregistrări și / sau asemănări.
Vârsta legală: Afirm că voi avea cel puțin 18 ani până la data evenimentului Legion Run.
ID: Un document de identitate valid va fi cerut la intrare. Pentru toată lumea.
Avertisment final: Vătămarea, vătămareaa gravă și / sau moartea ar putea apărea în acest
eveniment. Vă îndemnăm să vă reconsiderați participarea!
Am citit, am înțeles și am acceptat toți termenii și condițiile de renunțare la drepturi de
mai sus.

