Részvételi feltételek:
A Ninepin Bowling Classic (NBC) WNBA-ban szervezett versenyein és rendezvényein való részvételemmel
elismerem a szervező és/vagy rendező felelősségének kizárását. Tisztában vagyok vele, hogy ezeken a
versenyeken és rendezvényeken való részvétel bizonyos kockázattal – mint például sérüléssel vagy a
tulajdon elvesztésével jár -, mely a szervező és rendező legnagyobb óvatossága ellenére nem zárható ki.
Beleegyezek, hogy saját felelősségemre veszek részt a versenyeken és rendezvényeken és hogy minden
tőlem telhetőt megteszek, hogy védjem magam a részvétellel összefüggő kockázatoktól. Ezenkívül
beleegyezem, hogy én felelek a versenyre magammal vitt tulajdonomért és – amennyiben ez jogilag
hatályos – magam felelek annak elveszítéséért és abban keletkezett káromért.
A rendező/szervező felelőssége – amennyiben ez jogilag hatályos – szándékosságra és súlyos
gondatlanságra korlátozódik és ezeket kár- és igénymentesnek tartom.
Ezennel igazolom, hogy az egészségügyi és edzettségi szintem megfelel a verseny követelményeinek.
Kijelentem, hogy kellőképpen edzettem az adott versenyre, fizikai erőnlétem jó és egészségügyi
állapotomat orvos is igazolta.
Ezenkívül kijelentem, hogy tisztában vagyok a versennyel vagy a rendezvénnyel kapcsolatos veszélyekkel,
átfogóan tájékozódtam róluk és elfogadom az ezzel kapcsolatos veszélyforrásokkal. Kijelentem, hogy a
szervező és/vagy rendező felvilágosított a veszélyforrásokról és biztonsági kockázatokról. Részvételem ezért
saját felelősségemre történik.
Vállalom, hogy a versenyre való jelentkezésben megadott adataim megfelelnek a valóságnak és hogy a
startszámomat, illetve az akkreditálásomat nem adok át más személynek.
Elfogadom, hogy a szervező és/vagy rendező fenntartja a jogot arra, hogy kizárjon, ha bizonyítani tudja,
hogy megszegtem a fenti versenykötelezettségemet. A szervezőnek és/vagy rendezőnek joga van arra, hogy
módosítsa a verseny menetét. Ha a verseny vis major, hatósági rendelkezés miatt vagy biztonsági okból
meghiúsul, módosul vagy megszakad, a költségeket nem térítik meg. Ha sikeres jelentkezés után nem
indulok a versenyen, nem tarthatok igényt a díj visszatérítésére. A nemzetközi sportszabályzat, a
végrehajtási rendelkezések és a kiírás szabályozza a verseny előtti átjelentkezést más névre.
Tisztában vagyok azzal, hogy nyilvános rendezvényen való résztvevőként fénykép és/vagy film készülhet
rólam. Ezeket a felvételeket és képeket (nevemmel, hangommal, teljesítményemmel és önéletrajzi
adataimmal) a médiában történő híradás céljából és a rendezvény, ill. versenyek reklámjaként
nyilvánosságra hozhatják. Csak olyan fényképeket dolgoznak fel és hoznak nyilvánosságra, melyeket nem
titokban és nem rejtve vettek fel, mellyel nem tolakodnak be a magánéletembe vagy melyek nem hatnak
bármilyen módon kirekesztően rám nézve. Jogomban áll az illetékesekhez fordulnom, ha figyelembe vehető
okok miatt nem egyezem bele abba, hogy nyilvánosságra hozzák őket. Személyes adataim feldolgozására
vonatkozó adatokat a mellékelt adatvédelmi nyilatkozatban találok (a www.wnba-nbc.de/datenschutz
oldalon is lehívható).
Aláírásommal igazolom, hogy elolvastam és megértettem a részvételi felvételeket, valamint az adatvédelmi
nyilatkozatot és beleegyezek a részvételi feltételekbe.

