Warunki uczestnictwa:
Uczestnicząc w zawodach i imprezach organizowanych przez Ninepin Bowling Classic (NBC) w WNBA,
akceptuję wyłączenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów i/albo wykonawców. Mam świadomość, że
udział w tych zawodach i imprezach może wiązać się z określonym ryzykiem – takim jak urazy lub straty
rzeczowe – których organizatorzy i wykonawcy nie są w stanie całkowicie wykluczyć mimo dołożenia
wszelkiej staranności.
Potwierdzam, że uczestniczę w zawodach i imprezach na własne ryzyko oraz że podejmę wszelkie stosowne
środki, aby chronić się przed ryzykiem związanym z moim uczestnictwem. Potwierdzam ponadto, że
odpowiadam za swoją własność wnoszoną na teren obiektów, w których odbywają się zawody, oraz – o ile
jest to dozwolone na mocy prawa – przejmuję odpowiedzialność za straty lub szkody związane z moją
własnością.
Odpowiedzialność organizatora jest ograniczona – zgodnie z obowiązującym prawem – do przypadków
umyślnego działania i rażącego zaniedbania, a w przypadku wystąpienia szkody zwalniam organizatora z
odpowiedzialności.
Potwierdzam niniejszym, że stan mojego zdrowia i przygotowania treningowego spełnia wymogi zawodów.
Oświadczam, że trenowałem(-am) w wystarczającym stopniu pod kątem udziału w przedmiotowych
zawodach, jestem zdrowy(-a) fizycznie, a stan mojego zdrowia został potwierdzony przez lekarza.
Oświadczam ponadto, że zapoznałem(-am) się z wszystkimi informacjami dotyczącymi ryzyka związanego z
zawodami lub imprezą i akceptuję związane z tym źródła zagrożenia. Oświadczam, że zostałem(-am)
poinformowany(-a) przez organizatora o zagrożeniach i ryzyku w zakresie bezpieczeństwa. Tym samym
podejmuję udział na własne ryzyko.
Zapewniam, że dane wskazane przeze mnie w zgłoszeniu uczestnictwa w zawodach są zgodne ze stanem
faktycznym oraz że nie będę przekazywać swojego numeru startowego ani akredytacji żadnej innej osobie.
Rozumiem, że organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia mnie z zawodów w przypadku
udowodnienia naruszenia powyższych zobowiązań. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania
zmian w przebiegu zawodów. W przypadku odwołania, zmian lub przerwania zawodów z powodu działania
siły wyższej, na podstawie zarządzenia urzędowego lub ze względów bezpieczeństwa zwrot kosztów nie
przysługuje. W przypadku niewystartowania po dokonaniu zgłoszenia nie przysługuje zwrot wniesionych
opłat. Zmiana rejestracji na inne nazwisko przed rozpoczęciem zawodów jest uregulowana w
międzynarodowym regulaminie sportowym, przepisach wykonawczych i ogłoszeniach.
Mam świadomość, że uczestnicząc w publicznych imprezach i zawodach, mogę być fotografowany(-a) i/lub
filmowany(-a). Takie ujęcia i obrazy (wraz z moim nazwiskiem, głosem, wynikiem i informacjami
biograficznymi) mogą być przetwarzane i publikowane dla celów informacji medialnych i prowadzenia
rekrutacji na imprezy lub zawody. Przetwarzanie i publikowanie obejmuje wyłącznie zdjęcia, które nie
zostały wykonane potajemnie ani z ukrycia, nie dotyczą mojej strefy intymnej ani nie są dyskredytujące w
żaden inny sposób. Mam prawo zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego, jeżeli nie wyrażam zgody na
publikowanie z istotnych powodów. Więcej informacji na temat przetwarzania moich danych osobowych
znajduje się w załączonej informacji o ochronie danych osobowych (dostępnej również na stronie
www.wnba-nbc.de/datenschutz)
Poprzez złożenie podpisu oświadczam, że zapoznałem(-am) się z warunkami uczestnictwa i informacją o
ochronie danych osobowych oraz akceptuję ich treść.

