
 

BẢN XÁC NHẬN MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM 

Số Bib  

Đây là văn bản quan trọng ảnh hưởng đến các quyền và nghĩa vụ pháp lý của bạn. Hãy đọc nó thật cẩn thận. 

Tất cả những người tham dự đều phải ký vào văn bản này trước khi tham dự Giải vô địch quốc gia Marathon 

và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 63 năm 2022 (*). 

1. Bằng việc đăng ký tham dự giải Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 63 

năm 2022 tổ chức vào ngày 27 tháng 3 năm 2022 (sau đây gọi là “Sự kiện”), tôi đồng ý với văn bản xác nhận 

từ bỏ các quyền đòi hỏi, yêu cầu bồi thường và gánh vác rủi ro này. 

2. Tôi đã đọc và hiểu các điều luật của Sự kiện và các thông tin liên quan đến Sự kiện. 

3. Tôi hiểu rằng để tham gia Sự kiện cần phải có sự tập luyện và chuẩn bị về mặt thể chất. Tôi tuyên bố rằng 

tôi đã luyện tập đủ cho Sự kiện này và rằng tôi không nhận thấy có bệnh tật, chấn thương hoặc điều bất khả 

về thể chất nào có thể gây ra thương tích hoặc tử vong cho tôi trong khi tham dự Sự kiện. 

4. Trong trường hợp tôi nhận ra một vấn đề về sức khoẻ nào, hoặc tôi bị ốm hoặc bị thương trước khi hoặc 

trong khi diễn ra Sự kiện, tôi sẽ rút khỏi Sự kiện. 

5. Tôi xác nhận và hiểu rằng trong khi tham gia Sự kiện: 

- Tôi có thể bị thương, về mặt thể chất hoặc tinh thần, hoặc tử vong từ các lý do khác nhau, bao gồm, nhưng 

không giới hạn bởi, nỗ lực quá mức, mất nước, đau tim, trượt, vấp hoặc ngã, tai nạn với những người tham 

gia khác, khán giả và những người khác có mặt tại địa điểm tổ chức Sự kiện, hoặc các tai nạn gây ra bởi các 

hành động của chính tôi; 

- Tài sản cá nhân của tôi có thể bị mất hoặc hư hại; 

- Tôi có thể gây ra thương tích cho người khác hoặc gây hư hại cho tài sản của họ; 

- Các điều kiện tổ chức Sự kiện có thể thay đổi mà không cần thông báo trước; 

- Tôi tự gánh vác rủi ro và trách nhiệm cho bất kỳ thương tích, tử vong hoặc hư hại về tài sản nào là kết quả 

của việc tham gia Sự kiện của tôi. 

6. Tôi đồng ý rằng nếu tôi bị thương hoặc cần được trợ giúp về y tế, những người tổ chức Sự kiện có thể thu 

xếp điều trị y tế và vận chuyển cấp cứu nếu những người tổ chức Sự kiện thấy cần thiết, với chi phí do tôi 

chịu. Tôi đồng ý rằng tôi tự chịu trách nhiệm về bảo hiểm đối với chi phí y tế và vận chuyển y khoa. 

7. Tôi đồng ý miễn trừ và không gây thiệt hại cho những người tổ chức Sự kiện, những quan chức, nhân 

viên, đại lý, tình nguyện viên, đối tác hợp đồng, các cơ quan công quyền, người sở hữu đất và các nhà tài 

trợ, khỏi bất kỳ các yêu cầu bồi thường, đòi hỏi, quyền lợi hoặc lý do khởi tố, kiện tụng, chi phí và thủ tục 

tố tụng dưới bất kỳ hình thức nào, do tôi thực hiện, hoặc thay mặt cho tôi hoặc bởi các bên khác, xuất phát 

từ bất kỳ thương tích, mất mát, hư hại hoặc tử vong xảy ra với tôi hoặc với tài sản của tôi là kết quả của việc 

tôi tham gia Sự kiện, dù là do sơ suất, phá vỡ hợp đồng hoặc bất kỳ lý do nào khác. 

8. Tôi cũng đồng ý rằng trong trường hợp tôi bị thương hoặc tài sản của tôi bị hư hại, tôi sẽ không đòi bồi 

thường, yêu cầu trách nhiệm pháp lý hoặc các hình thức khác từ những người tổ chức Sự kiện, đối với chấn 

thương và hư hại đó. 

9. Tôi chấp nhận cho phép tên, kết quả Sự kiện, ảnh, video, truyền thông đa phương tiện hoặc phim của tôi 

được sử dụng cho bất kỳ mục đích hợp pháp nào bởi ban tổ chức Sự kiện mà không phải trả phí hoặc đền 

bù. 

10.Tôi xác nhận rằng Ban tổ chức Sự kiện có thể thay đổi đường chạy so với nội dung quảng cáo mà không 

cần thông báo nếu Ban tổ chức Sự kiện thấy việc này là cần thiết. Tôi cũng xác nhận rằng Ban tổ chức Sự 

kiện có thể huỷ Sự kiện do điều kiện thời tiết, các điều kiện về an toàn, hoạt động khủng bố, các vấn đề siêu 

nhiên, dịch bệnh các trường hợp bất khả kháng mà Ban tổ chức không thể lường trước được và trong các 

trường hợp như vậy, lệ phí tham dự của tôi sẽ không được hoàn lại. 



 

11. Tôi xác nhận rằng việc tôi (hoặc người được ủy quyền) ký vào bản giao nhận Bộ RACE KIT đồng nghĩa 

với việc tôi đã kiểm tra và đã nhận đầy đủ, chính xác số bib của tôi, chip điện tử đo thời gian chạy của mình, 

quà của Ban tổ chức và các nhà tài trợ dành cho tôi. Tôi hoàn toàn tự chịu trách nhiệm về việc làm mất bib 

và chip sau khi nhận từ Ban tổ chức. 

12. Tôi đồng ý tuân theo các điều luật của Sự kiện và những chỉ dẫn của Ban tổ chức Sự kiện. 

Họ tên:………………………………………………  

Chữ ký:………...…………….. Số CMND/Hộ chiếu:……………………………….. 

Người liên hệ trong trường hợp khẩn cấp:………………………………………………………… 

Số điện thoại của người liên hệ khẩn cấp:…………………………………………………………. 

 

Họ tên người được UQ đến nhận Kit:…………………………….... Chữ ký người được Ủy quyền: 

........... ........... Số CMND/Hộ chiếu người được UQ:…………………………. 

 

PHẦN DÀNH CHO NGƯỜI BẢO TRỢ HỢP PHÁP CHO CÁC VẬN ĐỘNG 

VIÊN DƯỚI 18 TUỔI VÀO THỜI ĐIỂM DIỄN RA SỰ KIỆN 

Họ tên người bảo trợ………………………………………  

Chữ ký:………...…………….. Số CMND/Hộ chiếu:………………………………………. 

Tôi xác nhận mình là người bảo trợ hợp pháp cho các vận động viên dưới 18 tuổi được nêu dưới đây. Và 

bằng việc ký vào văn bản này với tư cách là người bảo trợ, tôi đồng ý cho các vận động viên nhỏ tuổi dưới 

đây tham dự Sự kiện. Tôi khẳng định rằng tôi đã đọc kỹ, đã hiểu và đồng ý áp dụng các điều khoản trong 

bản Xác nhận Miễn trừ Trách nhiệm này với việc tham dự Sự kiện của các vận động viên nhỏ tuổi do tôi bảo 

trợ: 

1. Họ và tên: ................................................  Ngày sinh:……………………Số Bib…………………. 

Quan hệ với người bảo trợ:…………………………………………………….. 

2. Họ và tên: ................................................  Ngày sinh:…………………… Số Bib ……………….. 

Quan hệ với người bảo trợ:…………………………………. 

3. Họ và tên: ................................................  Ngày sinh:…………………… Số Bib…………………. 

Quan hệ với người bảo trợ:…………………………………. 

4. Họ và tên: ................................................  Ngày sinh:…………………… Số Bib…………………. 

Quan hệ với người bảo trợ:…………………………………. 

CHÚ Ý: Tất cả các vận động viên tham dự Sự kiện đều phải điền đầy đủ thông tin vào bản miễn trừ này và 

nộp cho Ban tổ chức trước khi bắt đầu thi đấu. Các vận động viên không điền vào bản miễn trừ này hoặc 

không nộp cho ban tổ chức sẽ bị loại. 

(*) Các vận động viên nhỏ tuổi phải được người bảo trợ hợp pháp cho phép tham gia Sự kiện. Người bảo trợ 

cho vận động viên nhỏ tuổi phải điền đầy đủ thông tin và ký vào Phần dành cho người bảo trợ và nộp văn 

bản này cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận bib. 


