ใบสม ัครการแข่งข ันอุดรธานี Crossway 100 กม. (UDTxway100) ประจําปี 2556
 และมอบให ้กับผู ้จัดการแข่งขัน (พร ้อมค่าสมัคร)
โปรดกรอกข ้อมูลส่วนตัว เซ็นชือ
 และวันทีข
ชือ
 องการแข่งขัน: UDTxway100 – วันที 15 ธันวาคม 2556 ค่าสมัคร 500 บาท ผู ้แข่งขันหมายเลข _________
 (เขียนตัวบรรจง):
ชือ

เกิดวันที (ว/ด/ป)____________ อายุ ณ วันที 15 ธ.ค. 2556_____

ทีอ
 ยู่: __________________________________ จังหวัด

รหัสไปรษณีย:์

อีเมล __________________________________ ชาย ____ หญิง ____ หมายเลขโทรศัพท์ ___________________
การสละสิทธิ/ การยกเลิกและการชดใช้คา่ เสียหาย
ข ้าพเจ ้า

เข ้าใจและตกลงว่าการเข ้าร่วมในกิจกรรมนีเC ป็ นไปตามเงือ
 นไขทีก
 ําหนดในเอกสารนีแ
C ละยืนยันว่าข ้อมูลในแบบฟอร์มนีCถก
ู ต ้อ
งและครบถ ้วน

1. ข ้าพเจ ้าทราบว่าการขีจ
 ักรยานโดยเฉพาะในการแข่งขันมีโอกาสบาดเจ็บหรือถึงแก่ความตาย
2. ข ้าพเจ ้าเข ้าใจและตกลงว่าข ้าพเจ ้าเข ้าร่วมในการแข่งขันนีCด ้วยตนเอง
โดยทีข
 ้าพเจ ้าต ้องอาศัยความสามารถส่วนตัวในการจัดการกับข ้ออันตรายและข ้าพเจ ้าจะขับขีจักรยานในลักษณะทีป
 ลอดภัยต่อต ้วข ้า
พเจ ้าและคนอืน
 ๆ ข ้าพเจ ้าทราบว่าเมือ
 ขีจ
 ักรยานในการแข่งนีโC ดยเฉพาะเมือ
 อยู่บนทางหลวงสาธารณะ การปฏิบัตข
ิ องเจ ้าหน ้าทีค
 นใด
ๆ ก็เพียงเพือ
 ชีเC ส ้นทางและข ้าพเจ ้าต ้องเป็ นฝ่ ายตัดสินใจเองว่าการทําเช่นนั น
C มีความปลอดภัยหรือไม่
ข ้าพเจ ้าตกลงว่าผู ้จัดการแข่งขันไม่ต ้องรับผิดใด ๆ ไม่ว่ากรณีใด ๆ อันเกีย
 วกับการบาดเจ็บ
ความเสียหายทีเ กิดแก่ข ้าพเจ ้าอันมาจากการแข่งขัน
3. ข ้าพเจ ้าเข ้าใจว่าข้าพเจ้าต้องร ับผิดชอบต่อความปลอดภ ัยทงหมดของข้
ั:
าพเจ้าเอง
รวมทังC ความพร ้อมทางกายและอารมณ์และความแข็งแรงทีจ
 ะเข ้าส่วนในการแข่งขันนีC
4. ข ้าพเจ ้าตระหนักว่าอุปกรณ์ป้องกันศีรษะทีเ หมาะสมซึง เป็ นหมวกนิรภัยในการแข่งจักรยานเป็ นข ้อบังคับสําหรับเข ้าร่วมในการแข่งนีC
5. ข ้าพเจ ้ายอมรับและตกลงทีจ
 ะถอนตัวจากการแข่งถ ้าข ้าพเจ ้าสังเกตเห็นสิง ทีก
 อ
่ อันตรายผิดปกติหรือสภาพทีไ ม่ปลอดภัยหรือ ณ
เวลาใด ๆ ทีข
 ้าพเจ ้าไม่สามารถเข ้าร่วมได ้อย่างปลอดภัยไม่วา่ โดยเหตุผลใดก็ตาม
6. ข ้าพเจ ้าทราบว่าค่าสมัครไม่สามารถเรียกคืนได ้หลังจากทีส
 ง่ มอบให ้กับผู ้จัดการแข่งขันแล ้ว
7. ข้าพเจ้ายินยอมทีจ
; ะไม่ฟ้องเรียกร้องผูจ
้ ัดการแข่งข ันสําหรับค่าใช ้จ่ายทังC หมด ค่าธรรมเนียม ค่าเสียหาย หรือ ค่าอืน
 ๆ
ทีเ กิดจากการทีข
 ้าพเจ ้าเข ้าร่วมการแข่งขันนีC
้ า่ เสียหายนีแ
: ล้ว
8. ข ้าพเจ ้าได ้อ่านและเข ้าใจการสละสิทธิ/ การยกเลิกและการชดใชค
 ในข ้อตกลงนีCข ้าพเจ ้าสละสิทธิท
โดยการเซ็นชือ
Q างกฎหมาย (ของตัวข ้าพเจ ้าเอง ของทายาท ของผู ้ดูแล
ของผู ้จัดการและคนใกล ้ชิด) รวมทังC สละสิทธิข
Q องข ้าพเจ ้าในการฟ้ องร ้อง
ลายเซ็น: _____________________________________________________ วันที: _________________________
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ความเห็นชอบของบิดามารดาต่อการเข้าร่วมของผูเ้ ยาว ์และข้อตกลงในการสละสิทธิ/
้ า
: ล้ว และได ้พูดคุยเรือ
ข ้าพเจ ้าได ้อ่านและเข ้าใจการสละสิทธิ/ การยกเลิกและการชดใชค
่ เสียหายข้างบนนีแ
 งดังกล่าวกับ
 ข ้างต ้น ข ้าพเจ ้ามีความพอใจทีผ
ผู ้เยาว์ทล
ี งชือ
 ู ้เยาว์ดังกล่าวเข ้าใจเรือ
 งการสละสิทธิแ
Q ละการยกเลิกรวมทังC เงือ
 นไขทีเ ขาต ้องปฏิบัต ิ
ในการพิจารณาถึงการทีบ
 ต
ุ รของข ้าพเจ ้าจะเข ้าร่วมการแข่ง ข ้าพเจ ้ายินดีทจ
ี ะสละสิทธิQ
 ในข ้อตกลงนีC
ยกเลิกการเรียกร ้องค่าชดเชยจากผู ้จัดการแข่งขันตามเงือ
 นไขข ้างต ้น ข ้าพเจ ้าทราบว่าโดยการเซ็นชือ
ข ้าพเจ ้าสละสิทธิท
Q างกฎหมาย ซึง บุตรของตัวข ้าพเจ ้าเอง หรือของทายาท ของผู ้ดูแล
หรือของผู ้จัดการและคนใกล ้ชิดทีม
 ต
ี อ
่ ผู ้จัดการแข่งขัน
ลายเซ็น: _____________________________________________________ วันที: _________________________
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UDTxway100 – ว ันอาทิตย์ท ี; 15 ธ ันวาคม 2556 ใบเสร็จร ับเงินค่าสม ัคร 500 บาท ผู ้แข่งขันหมายเลข _________
 (เขียนตัวบรรจง):
ชือ

เกิดวันที (ว/ด/ป)____________ อายุ ณ วันที 15 ธ.ค. 2556_____

สําหรับรายละเอียดการติดต่อ UDTxway100 โปรดดู www.UDTxway100.com ค่าสมัครไม่สามารถเรียกคืนได ้
 และรับแผ่นป้ ายหมายเลขการแข่งขัน
โปรดเก็บใบเสร็จรับเงินนีแ
C ละนํ ามายังสถานทีจ
 ้ดการแข่งขันในวันแข่งขัน เพือ
 จะลงชือ

