Tri Dash Bangkok 2021 Series

Race Bib / เบอร์แข่งข ัน

ซรี ส
ี ์ ไตรแดช กรุงเทพฯ ปี 2564
Waiver Form

ข ้อตกลงสละสิทธิ์ และละเว ้นในการเรียกร ้องค่าเสียหาย
Given Name – Family Name (ENGLISH) __________________________________________________
่ -นามสกุล ภาษาอังกฤษ
ชือ
Email_______________________________________
อีเมล

Contact Number _______________________
เบอร์โทรศัพท์มอ
ื ถือ

Gender
เพศ

Nationality_____________
สัญชาติ

Male
ชาย

Female
หญิง

Date of Birth ________________________
วัน เดือน ปี เกิด (ค.ศ.)
Race Categories
ประเภทการแข่งขัน

________

Age (at end of 2021) _______________
้ ปี 2564)
อายุ (นั บเมือ
่ สิน

Dash (Individual)
แดช (เดีย
่ ว)

Dash (Team)
แดช (ทีม)

Mini Dash
มินแ
ิ ดช

Long Dash (Individual)
ลองแดช (เดีย
่ ว)

Long Dash (Team)
ลองแดช (ทีม)

Junior
รุน
่ จูเนียร์

__

Disclaimer

ิ ธิ์
คำสละสท

I, whose signature appears on the bottom hereof in
consideration of and as a condition of acceptance of my
entry into the Tri Dash Bangkok in Thailand or
associated event for myself, my heirs, executors and
administrators hereby waive all and any claim, right of
cause of action which I or they might otherwise have
for or arising out of loss of my life or injury, damage of
any description whatsoever, which I may suffer or
sustain in the course of or consequent upon my entry
or participation in the above race. I will abide by the
race rules governing these events. This waiver, release
discharge shall be and operate separately in favor of all
persons, corporations, and bodies involved or otherwise
engaged in the promoting of the event and the service
agents, representatives and officers of any of them. I
attest that I am physically fit and have sufficiently
trained for completion of the entered race. I give
permission for the free use of my name, voice or
picture in any broadcast, telecast, advertising
promotion or other account of this event.

ข ้าพเจ ้า รับทราบว่าการเข ้าร่วมการแข่งขันไตรแดช กรุงเทพฯ
่ ง และข ้าพเจ ้าตกลงทีจ
เป็ นกิจกรรมทีม
่ ค
ี วามเสีย
่ ะไม่เข ้าร่วม
กิจกรรมหากข ้าพเจ ้าไม่สามารถเข ้าร่วมได ้ ด ้วยเหตุผลทาง
การแพทย์ หรือไม่ได ้รับการฝึ กฝนอย่างถูกต ้อง ข ้าพเจ ้าตกลง
ทีจ
่ ะปฏิบัตต
ิ ามการตัดสินใจ ของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ทีเ่ กีย
่ วเนื่องกับความสามารถของข ้าพเจ ้าในการเข ้าร่วมแข่งขัน
อย่างปลอดภัย ด ้วยความยินยอมของข ้าพเจ ้าเองทีเ่ ข ้าร่วมการ
่ งทัง้ หมดทีเ่ กีย
แข่งขัน และถือว่าความเสีย
่ วข ้องกับการร่วม
กิจกรรม ซึง่ รวมถึง แต่ไม่จากัดเฉพาะ การล ้ม การสัมผัสกับ
ยานพาหนะ ผู ้เข ้าร่วมแข่งขันคนอืน
่ ผู ้เข ้าร่วมชมการแข่งขัน
หรืออืน
่ ๆ ผลกระทบจากสภาพอากาศ ซึง่ รวมถึงอุณหภูมค
ิ วาม
้ ทีส
ร ้อน และ/หรือความชืน
่ งู การจราจรและสภาพถนน ข ้าพเจ ้า
่ งทัง้ หลายเหล่านั น
รับทราบและเต็มใจรับผลจากความเสีย
้ จาก
การได ้อ่านเอกสารนี้ และรับทราบข ้อเท็จจริงเหล่านี้ ข ้าพเจ ้า
ตกลงทีจ
่ ะสละสิทธิแ
์ ละละเว ้นในการเรียกร ้องค่าเสียหาย จาก
ทัง้ คณะผู ้จัดการแข่งขันไตร แดช กรุงเทพฯ ผู ้สนั บสนุนการ
แข่งขัน และบุคลากรทุกฝ่ ายจากการแข่งขัน รวมทัง้ ตัวแทน
เจ ้าหน ้าที่ ผู ้อานวยการ สมาชิก และผู ้รับจ ้างทาการของการ
ิ
แข่งขัน ข ้าพเจ ้าจะละเว ้นการเรียกร ้องค่าเสียหายหรือหนี้สน
ทัง้ ในปั จจุบันและอนาคต อันเนื่องมาจากการเข ้าร่วมกิจกรรม
ของข ้าพเจ ้า ถึงแม ้ว่าความเสียหายนั น
้ อาจเกิดจากความ
ประมาทโดยทั่วไป หรือมีสว่ นเกีย
่ วเนื่องกับคณะบุคคลทีก
่ ล่าว
อ ้างถึงข ้างต ้นในเอกสารนี้
ข ้าพเจ ้ายินดีให ้สิทธิผ
์ ู ้อืน
่ ในการใช ้ภาพนิง่ ภาพเคลือ
่ นไหว การ
บันทึกทุกรูปแบบ จากการเข ้าร่วมกิจกรรมของข ้าพเจ ้า สาหรับ
ทุกวัตถุประสงค์ทช
ี่ อบด ้วยกฎหมาย โดยจะไม่เรียกร ้อง
ค่าตอบแทนแต่อย่างใด

Signature________________________________________Date___________________________
ลงนาม
วัน เดือน ปี

