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 لية إخلاء مسؤو

،  ه الجهة المنظمةأتنازل عن كافة حقوقي تجاعن نفسي وعن ورثتي ُأخلي وُأعفي وأنا الموقع أدناه بالإصالة  

إصابات ابقة من جراء تعرضي لأي  علاقة بالمس  وأي جهة أخرى لها  عداءو عمان*، المؤسسين، الرعاة، المتطوعين

قبل ،  بهذا السباق  مهما كانت خلال مشاركتي أو تطوعي لممتلكاتي   خسائر لي أو  و أ  أو أضرار  أو نفسية   جسدية 

 أو أثناء أو بعد هذا السباق، بما في ذلك السفر من وإلى هذا السباق. 

أتعرض لها من خلال مشاركتي أو تطوعي في نشاط  دراية تامة بكافة المخاطر التي يمكن أن  و  أنا على علم

وطرق   والحارة  الباردة  الحرارة  ودرجات  المختلفة  الطقس  عوامل  المثال  وعلى سبيل  النوع  هذا  من  رياضي 

اركة  ني قد تدربت بما فيه الكفاية للمشة. وإني أعترف بأنني في حالة صحية لائقة ومناسبة وإمسابقسارات المو

وإ المسابقة.  هذه  وفي  أوافق  على  ني  قابليتي  حيث  من  الطبي  المسؤول  قرار  على  قطعية  بصفة  ألتزم 

كافة   الاستمرار أتحمل شخصيا  فإني  كانت  مهما  إصابة  أي  حال حدوث  وفي  المسابقة.  في هذه  بالمشاركة 

 . والمصاريف التكاليف 

أتعهد بالالتزام   من البحر الميت إلى البحر الأحمر، للركض يلةأأثناء المشاركة في سباق  19 -لمنع انتشار كوفيد

بموجب أوامر الدفاع،   العمل الأردنية، والتعليمات المعمول بهابالإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة عن وزارة  

الصادرة عن اللجنة الأولمبية    "تعليمات "البروتوكول الصحي لعودة المنافسات الرياضية خلال جائحة الكورونا

ي وُأعفي  المذكورة أعلاه، وُأخل   قد تنجم عن مخالفتي للالتزامات   يالقانونية الت الأردنية. اتحمل كافة المسؤولية  

والمتطوعين والرعاة وأي جهة أخرى لها   وأتنازل عن كافة حقوقي تجاه الجهة المنظمة وعداءو عمان والممثلين

 .السباق أو تطوعي بهذا  علاقة بالسباق من جراء تعرضي لأي مرض مهما كانت نتيجة مشاركتي

 

كة )فيديو( وأي تسجيلات أخرى مهما  تة أو متحر لجهة المنظمة باستخدام أي صور ثابإنني أمنح إذني الكامل ل 

 كان نوعها للحدث لأغراض الدعاية والإعلان والترويج. 

ستؤدي إلى    فإنهاالمسابقة وأي إخلال بها    شروطإني أقر بأنني على علم ودراية تامة بكافة قوانين وأنظمة و

 عمان.  اءومسابقة أخرى تنظمها مجموعة عد هذه المسابقة وأي المشاركة فيحرماني وفريقي من 

 _____________________ اسم الفريق: ________________________ _________________________________ التاريخ:

 ____________ ________________________________________________________________________________ الاسم:

 ______________ _____________________________________________________________________________ التوقيع:

 _____________ ( ________________________________________18توقيع ولي الأمر )إذا كان المشارك دون سن  

"شركة العداءون الأردنيون للتدريب على *عداءو عمان اسم تجاري لشركة غير ربحية مسجلة في وزارة التجارة باسم 

 سباقات العدو والمشي والدراجات الهوائية". 


