Uvjeti sudjelovanja:
Kod sudjelovanja na natjecanjima i priredbama Ninepin Bowling Classic (NBC) u WNBA ja prihvaćam
isključenje jamstva organizatora i/ili izvršitelja. Svjestan sam da sudjelovanje na ovim natjecanjima i
priredbama sa sobom može nositi izvjesne rizike – kao na primjer ozljede ili gubitak imovine – što se
usprkos brižljivosti organizatora i izvršitelja ne može u potpunosti isključiti.
Ja sam suglasan da sudjelujem na natjecanjima i priredbama na vlastitu odgovornost i da ću poduzeti sve
primjerene mjere, kako bih se zaštitio od rizika povezanih s tim sudjelovanjem. Ja sam nadalje suglasan da
sam ja odgovoran za svoju imovinu koju nosim na mjesta natjecanja i – ako je to zakonski dopušteno – sam
preuzimam jamstvo za gubitke ili oštećenja svoje imovine.
Jamstvo organizatora i/ili izvršitelja – ako je to zakonski dopušteno – ograničeno je na namjeru i grubi
nemar te ih ja u slučaju štete smatram bez prava na odštetu i tužbu.
Ovim ja potvrđujem da moje zdravstveno stanje i stanje treninga odgovara zahtjevima natjecanja. Ja
izjavljujem da sam dovoljno trenirao za sudjelovanje na dotičnom natjecanju, da sam fizički zdrav i da je
moje zdravstveno stanje liječnički potvrđeno.
Nadalje ja izjavljujem da sam upoznat i u potpunosti informiran o opasnostima u vezi s natjecanjem ili
priredbom i prihvaćam izvore opasnosti povezane s natjecanjem. Ja izjavljujem da mi je organizator i/ili
izvršitelj objasnio rizike opasnosti i sigurnosti. Sudjelovanje se stoga održava na vlastitu opasnost.
Ja jamčim da su točni moji podaci u prijavi na natjecanje i da svoj startni broj odn. akreditaciju neću
prosljeđivati nijednoj drugoj osobi.
Ja prihvaćam da si organizator i/ili izvršitelj zadržava pravo da me poslije dokazanog kršenja gornjih obveza
isključi s natjecanja. Organizator i/ili izvršitelj zadržava pravo na izmjene tijeka natjecanja. Kod
neodržavanja, izmjena ili prekida natjecanja zbog više sile, zbog naloga organa vlasti ili iz sigurnosnih
razloga ne vrši se naknada štete. Kod neizvršenja starta poslije izvršene prijave ne ostvaruje se pravo na
naknadu troškova. Promjene prijave na druga imena prije natjecanja reguliraju se Međunarodnom
uredbom o sportu, Odredbama o provođenju i natječajima.
Svjestan sam da ja kao sudionik/ca na javnim priredbama i natjecanjima mogu biti fotografiran i/ili sniman.
Te snimke i fotografije (zajedno s mojim imenom, glasom, uspjehom i biografskim informacijama) mogu se
obrađivati i objavljivati u svrhu medijskog izvješćivanja i promidžbe priredbi odn. natjecanja. Obrađuju i
objavljuju se samo fotografije nisu snimljene niti tajno niti skriveno i koje se ne odnose na moju intimnu
sferu ili na bilo koji način djeluju diskreditirajuće. Meni se odobrava pravo da se obratim odgovornoj osobi,
ako nisam suglasan s objavom iz razloga koji se moraju uzeti u obzir. Ostale informacije o obradi mojih
osobnih podataka naći ću u priloženoj Izjavi o zaštiti podataka (također se može pročitati na www.wnbanbc.de/datenschutz)
Ja potvrđujem svojim potpisom da sam pročitao i razumio Uvjete sudjelovanja te Izjavu o zaštiti podataka i
suglasan sam s Uvjetima sudjelovanja.

