SOGLASJE STARŠA ALI SKRBNIKA
Spodaj podpisani(a) (podatki starša ali skrbnika):
IME IN PRIIMEK:
NASLOV:
POŠTNA ŠTEVILKA IN POŠTA:
starš ali skrbnik
izrecno soglašam z udeležbo mojega otroka
IME IN PRIIMEK:
NASLOV:
POŠTNA ŠTEVILKA IN POŠTA:
DATUM ROJSTVA:
na prireditvi ADMIRAL OVIRATLON OBSTACLE CHALLENGE, ki bo 2. 7. 2022 v Pokljuki, čeprav še ni
dopolnil(a) 18 let, in prevzemam vso morebitno tveganje, povezano z udeležbo mojega otroka na tej
prireditvi.
S podpisom potrjujem, na podlagi svoje lastne prostovoljne odločitve, da se strinjam in soglašam s pogoji
sodelovanja, ki jih organizator prireditve ADMIRAL OVIRATLON OBSTACLE CHALLENGE objavlja na spletni
strani www.oviratlon.si.
Potrjujem, da so vsi podatki, ki sem jih navedel v tem soglasju, in podatki, ki sem jih jaz ali moj otrok navedel v
prijavnem obrazcu na www.oviratlon.si, resnični.
Razumem, da je ADMIRAL OVIRATLON OBSTACLE CHALLENGE preizkus vzdržljivosti, psihične moči in
spretnosti. Sestavni del ADMIRAL OVIRATLON OBSTACLE CHALLENGE, vendar ne izključno, so aktivnosti,
kot so npr. tek, premagovanje ovir vojaškega tipa (t. i. pehotne ovire), plazenje skozi ozke prostore, prosto ali
varovano plezanje, skakanje z višine, prenašanje in dvigovanje težkih bremen, prečkanje blatnih področij in
srečanje z električno napetostjo. Seznanjen sem tudi, da naj skupaj z otrokom ocenim njegove sposobnosti,
zmožnosti, zdravstveno stanje in ostale okoliščine in da naj moj otrok na prireditvi sodeluje v skladu s tem ter da
lahko odstopi in da ni dolžan(a) premagovati ovir ali posamezne ovire (v skladu s pravili prireditve), katere sam(a)
ali moj otrok smatra za prezahtevne, prenevarne in podobno (glede na svoje zmožnosti, sposobnosti ali katere
koli druge okoliščine).
Seznanjen(a) sem tudi s tem, da lahko moj otrok kadar koli med samo prireditvijo, v skladu s pravili, odstopi.
Izjavljam, da sem seznanjen(a) z nevarnostmi in s tveganji, ki se lahko pojavijo v zvezi z udeležbo na tej
prireditvi/tekmovanju, ter da v primeru nastanka kakršne koli škode, kot so npr., vendar ne izključno, telesne
poškodbe, telesne bolečine, strah, duševne bolečine in poškodbe na stvareh, ne bom tožil(a) organizatorja in/ali
od njega zahteval(a) povrnitve morebitne nastale škode ali plačila nadomestila. Seznanjen(a) sem, da moj otrok
tekmuje na podlagi svoje svobodne privolitve in na svojo lastno odgovornost ter da organizator ne prevzema
odgovornosti za nastanek morebitne škode, tako posredne kot neposredne, v kateri koli obliki.

Seznanjen(a) sem, da organizator ni odgovoren za kakršno koli izgubo, materialno škodo, druge zahtevke,
izdatke ali stroške, ki bi nastali v zvezi s sodelovanjem mojega otroka na prireditvi.
Strinjam se, da organizator uporabi osebne podatke, ki sem jih jaz ali moj otrok vnesel(a) v prijavni obrazec, za
namene, povezane z mojim sodelovanjem na tej prireditvi. Soglašam, da se lahko vsi podatki iz prijavnice in
rezultati prireditve objavijo v sredstvih javnega obveščanja ter na spletnih straneh, povezanih s prireditvijo,
vključno s fotografijami, filmskimi in video posnetki, intervjuji ipd. z mojim otrokom, ne da bi organizatorji ali mediji
za to potrebovali moje posebno dovoljenje in ne da bi za to pričakoval(a) ali zahteval(a) kakršno koli nadomestilo
oz. plačilo.
V vednost:
Organizator bo osebne podatke udeležencev uporabljal in shranjeval skladno z Zakonom o varstvu osebnih
podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004 in naprej). Z udeležbo udeleženec(ka) dovoljuje, da organizator navedene
osebne podatke hrani in obdeluje v svojih zbirkah neomejeno oziroma do preklica pisne privolitve
udeleženca(ke).
Udeleženec(ka) ima vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 20/1998 in naprej).
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