Osalemistingimused:
Osaledes WNBA ja NBC võistlustel ning üritustel nõustun sellega, et korraldajad ja/või läbiviijad välistavad
oma vastutuse. Olen teadlik võistlustel ja üritustel osalemisega kaasnevatest riskidest – näiteks vigastuste
või ainelise kahju tekkimisest –, mida korraldajad ja läbiviijad ei saa vaatamata tehtud jõupingutustele
täielikult välistada.
Kinnitan, et osalen võistlustel ja üritustel omal vastutusel ning kasutan kõikide osalusriskide vältimiseks
asjakohaseid meetmeid. Samuti nõustun ma asjaoluga, et vastutan võistluspaika kaasavõetud isikliku vara
eest, samuti vastutan ise seadusega lubatud piires isikliku vara kadude või kahju tekkimise eest.
Korraldaja ja/või läbiviija vastutus piirdub seadusega lubatud piires tahtliku ja raske hooletuse tõttu
tekkinud kahjudega ja mina loobun igasuguste pretensioonide esitamisest.
Käesolevaga kinnitan, et minu tervislik seisund ja treenituse aste vastavad võistluse nõuetele. Kinnitan, et
olen võistlusteks piisavalt treeninud, füüsiliselt terve ja tervislik seisund on kinnitatud arstitõendiga.
Kinnitan, et olen tutvunud võistluse või üritusega seotud võimalike riskidega, need endale teadmiseks
võtnud ja aktsepteerin ohuallikaid täielikult. Kinnitan, et korraldaja ja/või läbiviija on mind ohtude ja
turvariskide suhtes informeerinud. Osalen omal vastutusel.
Kinnitan, et minu võistluseks registreerimise andmed on õiged ning ma ei anna oma stardinumbrit ega
akrediteeringut edasi kellelegi teisele.
Olen nõus sellega, et korraldaja ja/või läbiviija jätab endale õiguse välistada minu osalemist võistlusel, kui
tuvastatakse ülalmainitud kohustuste minupoolne rikkumine. Korraldaja ja/või läbiviija jätab endale õiguse
muuta võistluse toimumise käiku. Kulusid ei hüvitata, kui võistlus jääb ära, kui seda muudetakse või
katkestatakse vääramatu jõu tõttu, ametivõimude korralduse alusel või turvalisuse põhjustel. Starti
ilmumata jäämisel ei ole õigust nõuda registreerumistasude tagastamist. Enne võistlust teise võistleja
nimele ümberregistreerimine toimub vastavalt rahvusvahelisele spordiõigusele, võistlusmäärusele ja
võistluskutsele.
Olen teadlik sellest, et avalikel üritustel ja võistlustel osaledes võidakse mind pildistada ja/või filmida. Neid
ülesvõtteid ja salvestisi tohib (koos minu nime, hääle, võistlustulemuste ja biograafiliste andmetega)
avaldada ja töödelda meediakajastuste tegemisel ja ürituste või võistluste reklaamimisel. Avaldada ja
töödelda tohib ainult neid fotosid, mis pole tehtud salaja ja varjatult ning mis ei puuduta minu eraelu ega
mõju mingil muul viisil diskrediteerivalt. Mul on õigus pöörduda vastutava isiku poole, kui ma ei nõustu
ülesvõtete avalikustamisega arvestamisväärsetel asjaoludel. Minu isikuandmete töötlemisega seonduv
täiendav info on esitatud isikuandmete kaitse avalduses (kättesaadav ka aadressil www.wnbanbc.de/datenschutz).
Kinnitan allkirjaga, et olen lugenud ja mõistnud osalemistingimusi ja isikuandmete kaitse avaldust ning
nõustun osalemistingimustega.

