Condiții de participare:
În caz de participare la competițiile și evenimentele organizate de Ninepin Bowling Classis (NBC) al WNBA,
recunosc exonerarea de la răspundere a organizatorului și/sau a celui care inițează evenimentul. Sunt
conștient de faptul că participarea la competiții și evenimente implică anumite riscuri cum ar fi accidentări
sau pierderea unui bun, lucruri care nu pot fi excluse în totalitate în ciuda întregii griji pe care o are
organizatorul sau persoana care inițiază evenimentul.
Sunt de acord cu faptul că particip la competiții și evenimente pe propria răspundere și că voi lua toate
măsurile adecvate care sunt necesare să mă protejez de riscurile care sunt legate de participarea mea la
aceste competiții și evenimente. Mai mult decât atât sunt de acord ca eu însumi să fiu responsabil și să am
grijă de lucrurile mele personale pe care le aduc la locul unde are loc competiția și în măsura în care
legislația permite, îmi asum răspunderea în caz de pierdere sau de distrugere a bunurilor proprii.
Răspunderea organizatorului sau/și a inițiatorului evenimentului este limitată la acțiunile săvârșite cu
premeditare sau în cazurile de neglijență gravă în măsura prevăzută de legislație și eu nu voi pretinde sau
nu voi depune plângere în caz de prejudiciu.
Prin aceasta asigur faptul că starea mea de sănătate și de antrenare corespunde cerințelor competiției.
Declar pe propria răspundere că m-am antrenat suficient pentru a participa la concursul respectiv, că sunt
sănătos fizic și că starea mea de sănătate mi-a fost confirmată de către un medic.
Totodată declar pe propria răspundere că sunt conștient de pericolele care sunt legate de aceste competiții
și evenimente, că m-am informat pe deplin despre acestea și că accept sursele din care pot apărea aceste
pericole. Declar că organizatorul și/sau inițiatorul de evenimente mi-a explicat riscurile de pericole și de
siguranță. Participarea mea se face așadar pe propria răspundere.
Vă asigur pe propria răspundere că toate informațiile pe care le-am declarat în înscrierea mea în competiție
sunt corecte și că nu voi da numărul meu de start și acreditarea mea la nici o altă persoană.
Cunosc faptul că organizatorul și/sau inițiatorul evenimentului are dreptul să mă excludă din competiție
dacă se dovedește faptul că eu am încălcat obligațiile numite mai sus. Organizatorul sau/și inițiatorul
evenimentului poate efectua schimbări în modul de desfășurare a competiției. Dacă competiția nu se poate
desfășura sau sunt schimbări în competiție sau competiția se întrerupe brusc în caz de forță majoră, sau din
cauza ordinelor date de autorități sau din motive de securitate, atunci nu se returnează cheltuielile. Dacă
nu se ia startul în ordinea dată la înscrierea în concurs atunci nu există dreptul de a cere returnarea taxelor
plătite. Reînscrierile sub un alt nume înaintea competiției sunt reglementate conform normelor sportive
internaționale, a dispozițiilor de desfășurare și în semnalări.
Sunt conștient de faptul că eu în calitate de participant la evenimente și competiții publice pot fi fotografiat
și/sau filmat. Aceste înregistrări și imagini (împreună cu numele meu, vocea mea, performanța mea și
informațiile biografice despre mine pot fi prelucrate și publicate în scop de relatare în mass-media și în scop
publicitar pentru aceste evenimente respectiv competiții. Nu vor fi prelucrate și publicate poze care au fost
făcute în secret sau pe ascuns, care includ sfera mea personală sau care au ca efect discreditarea. Mi se dă
dreptul de a mă adresa la persoanele responsabile, în cazul în care nu sunt de acord cu publicarea
fotografiilor sau a secvențelor filmate din motive care sunt infime de a fi luate în considerare. Mai multe
informații cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal le găsesc în declarația de protecție a
datelor care este atașată (de asemenea disponibile și la adresa www.wnba-nbc.de/datenschutz).
Prin semnătura mea vă asigur că am citit și am înțeles condițiile de participare precum și declarația cu
privire la protecția datelor cu caracter personal și sunt de acord cu condițiile de participare.

