TERMS AND CONDITIONS:
All participants acknowledge and accept the following terms and conditions of
participation in the registered event.
I, the named participant (registrant) and on behalf of anyone I register through my online
account on their behalf (referred to as 'my others'), in consideration of and as a condition
of acceptance of my / their entry in the footrace / cycle race / triathlon / mixed discipline
or other as described event for myself, my others, my heirs, executors and administrators
hereby waive any claim, right of claim, cause of any action which I or they might have
arising out of loss of my life or injury, damage or loss of any description whatsoever which
I or my others may suffer or sustain in the course or consequent upon my or my others'
entry or participation in the event.
I know that participating in such an event is a potentially hazardous activity. I and my
others assume all risks associated with participating in this event, including but not limited
to falls, contact with other participants, the effects of weather, traffic and the conditions of
the road / sea / water / trail or other course, all such risks being known and appreciated
by me and my others.
This waiver, release and discharge shall be and operate separately in favor of all persons,
corporations and bodies involved with or otherwise engaged in promoting or staging the
event and the servants, agents, representatives and officers of any of them.
I and my others attest that I am / we are physically fit and medically able to complete part
or the entirety of the course without jeopardizing my / our health or life and consent to
receive medical treatment that may be advisable in the event of illness or injuries suffered
by me / my others during this event.
I and my others give free permission for the free use of our names, voices or pictures in
any broadcast, telecast, advertising promotion or other account of this event.
I and my others understand that no liability of any kind will attach to any person,
corporation or body involved in connection with the event in case of cancellation or
postponement.
Refund for postponed / cancelled events will be provided in accordance with and subject
to the terms set out in Terms of Service (Participants).
I and my others satisfy all entry requirements as set out.
I and my others agree to abide by the conditions of the event as stated in the declaration
above and upon literature and other material distributed in connection with the event. I
understand by registering myself and or my others for any event I fully accept these Terms
& Conditions and these Terms and Conditions are subject to change without prior notice.
The event organizer reserves the right to reject any entry, and further reserves the right
to change the details of the above referenced event without prior notice.

.يقر جميع املشاركني ويوافقون على الشروط واألحكام التالية للمشاركة في الحدث املسجل
أنا  ،املشارك املسمى )املسجل( وباسم أي شخص أقوم بتسجيلهم من خالل حسابي عبر اإلنترنت نيابًة عنهم )يشار
إليهم باسم "اآلخرين"(  ،في االعتبار وكشرط لقبول مشاركتي  /مشاركتهم في سباق الركض  /سباق الدراجات /
الترياتلون  /االنضباط املختلط أو غيره من األحداث املوصوفة لنفسي  ،أنا  ،اآلخرين  ،ورثتي  ،التنفيذيني واإلداريني
بموجب هذا التنازل عن أي مطالبة  ،حق املطالبة  ،سبب أي إجراء قد يكون لي أو لهم قد نشأ عن فقدان حياتي أو
إصابة أو تلف أو فقدان أي وصف أيا كان قد أعاني أو يعاني منه اآلخرون في الدورة أو نتيجة لدخول أو مشاركة
.اآلخرين أو مشاركتي في الحدث
أعلم أن املشاركة في مثل هذا الحدث محتمل أن يكون نشاط خطر .أتحمل أنا واآلخرون جميع املخاطر املرتبطة
باملشاركة في هذا الحدث  ،بما في ذلك على سبيل املثال ال الحصر السقوط  ،والتفاعل باملشاركني اآلخرين  ،وتأثيرات
الطقس  ،وحركة املرور  ،وظروف الطريق  /البحر  /املاء  /درب أو مسار آخر  ،كل هذه الظروف قد تكون خطرة وانا
.واالخرين على علم بذلك
يجب أن يكون هذا التنازل واإلفراج واإلفراغ ويعمل بشكل منفصل لصالح جميع األشخاص والشركات والهيئات
.املعنية أو التي تشارك في تعزيز أو تنظيم الحدث والخادمني والوكالء واملمثلني والضباط ألي منهم
أشهد أنا واآلخرون أنني الئق بدنًيا وقادًرا طبًيا على إكمال جزء من أو كامل الدورة دون تعريض صحتي  /صحتنا
أو حياتي  /حياتنا للخطر واملوافقة على تلقي العالج الطبي الذي قد ُينصح به في حالة املرض أو اإلصابات لي /
.لآلخرين خالل هذا الحدث
أنا واآلخرون نمنح إذًنا مجانياً لالستخدام املجاني ألسماءنا أو أصواتنا أو صورنا في أي بث حي أو بث تلفزيوني
.أو ترويج إعالني أو أي حساب آخر لهذا الحدث
أفهم أنا واآلخرون أن أي مسؤولية من أي نوع لن تكون مسؤلية أي شخص أو شركة أو هيئة مشاركة بالحدث في
.حالة اإللغاء أو التأجيل
) Terms of Service (Participantsسيتم رد األموال لألحداث املؤجلة  /امللغاة وفًقا للشروط املنصوص عليها في
.أنا واالخرون نلبي جميع متطلبات الدخول كما هو موضح
أوافق أنا واآلخرون على االلتزام بشروط الحدث كما هو مذكور في اإلعالن أعاله وعلى األدبيات واملواد األخرى املوزعة
فيما يتعلق بالحدث .أفهم من خالل تسجيل نفسي و  /أو اآلخرين في أي حدث ،على املوافقة تماًما على هذه الشروط
.واألحكام  ،هذه الشروط واألحكام عرضة للتغيير دون إشعار مسبق
ضا بالحق في تغيير تفاصيل الحدث املشار إليه أعاله
يحتفظ منظم الحدث بالحق في رفض أي مشاركة  ،ويحتفظ أي ً
.دون إشعار مسبق

