LATVIJAS SLĒPOŠANAS FEDERĀCIJAS FRĪSTAILA
SLĒPOŠANAS UN SNOVBORDA SACENSĪBU DALĪBNIEKA
DEKLERĀCIJA
Šī ir oficiāla vienošanās starp sacensību dalībnieku/ci vai viņa/s vecāku/aizbildi/treneri/pārstāvi no vienas
puses un Biedrība "Latvijas Slēpošanas federācija", reģistrācijas numurs: 40008023069, juridiskā un biroja
adrese Grostonas iela 6b, Rīga, LV-1013 , tālr.: +371 67387716 / +371 29283000 , fakss: +371 67387717 Epasts: info@infoski.lv no otras puses.
Parakstot “Latvijas Slēpošanas federācijas” (turpmāk LSF) frīstaila slēpošanas un snovborda sacensību
dalībnieka deklarāciju Es piekrītu visam, kas ir minēts tajā un esmu ar to iepazinies/usies. Kā arī esmu
iepazinies/usies ar sacensību nolikumu.
Es vienmēr ievērošu sacensību noteikumus un nolikumu.
Šī deklarācijā ir jāparaksta vienreiz sacensību sezonā un ir derīga līdz sacensību sezonas beigām. Šī
deklarācijā attiecās uz visām LSF frīstaila slēpošanas un snovborda sacensībām.
AIZPILDĪT AR DRUKĀTIEM BURTIEM

Vārds
Uzvārds
Personas kods
Dzimšanas datums
Dzimums

Sieviete

Vīrietis

Sporta veids

Snovbords

Frīstaila slēpošana

Snovborda stāja*

Regulārs

Gūfijs

Frīstaila slēpošanas ērtā puse**

Kreisā

Labā

Klubs/Skola/Komanda
Sponsori
Treniņu vieta
E-pasts
Telefona Nr.
* Regulārs – kreisā kāja priekšā, Gūfījs – labā kāja priekšā
** Uz kuru pusi ir vieglāk/ērtāk veikt rotāciju
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RISKS
Esmu pilnīgi atbildīgs par risku kas ir saistīts ar gatavošanos LSF sacensībām un dalību tajās. Es
apzinos, ka snovbords un frīstaila slēpošana ir augsta riska sporta veidi. Nelaimes gadījumu, traumu,
bojāta vai pazaudēta inventāra gadījumos vai citos gadījumos es necelšu pretenzijas pret LSF
sacensību organizatoriem un to darbiniekiem, attīstītājiem, citiem dalībniekiem, sporta bāzi, sponsoriem
vai to zīmoliem.
Esmu izvēlējies piedalīties sacensībās no savas brīvas gribas un apzinos visus riskus, kas saistīti ar
gatavošanos un dalību sacensībās.
ATBILDĪBA
Tā ir mana nevis organizatoru atbildība, ja es nodaru bojājumus trešo personu veselībai vai inventāram
LSF sacensību laikā un teritorijā.
Es apzinos un piekrītu, ka pats/i rūpēšos, par savu inventāru, kas iekļauj, bet nelimitē: slēpes,
snovbordu, stiprinājumus, nūjas, apģērbu, ķiveri un citu aizsargekipējumu.
Es piekrītu, ka lietošu aizsarg ķiveri oficiālo treniņu un sacensību laikā.
Es rīkošos pēc labas gribas principa un nerīkošos nesportiski.
Es nelietošu alkoholu, cigaretes, narkotiskās vielas vai dopingu piedaloties LSF sacensībās, kā arī
nepiedalīšos sacensībās šo vielu ietekmē.
APDROŠINĀŠANA
Es pilnībā apzinos risku, kas saistīts ar manu dzīvību, veselību un privāto īpašumu piedaloties LSF
sacensībās.
Es pats esmu atbildīgs un darīšu visu iespējamo lai iegādātos dzīvības vai veselības apdrošināšanu ar
piebildi, ka tā paredzēta augsta riska sporta veidiem.

4.
4.1.

MĒDIJI UN REKLĀMA
Es piekrītu, ka video un foto materiāli, kuros esmu redzams/a, kas uzņemti LSF sacensību laikā var tikt
publicēti internet un citos mēdijos arī reklāmas nolūkos.
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TIESĀŠANA
Es vienmēr respektēšu tiesnešu lēmumu.
Gadījumā, ja nepiekritīšu tiesnešu lēmumam, es vadīšos pēc sacensību nolikumā ietvertajiem
noteikumiem protest iesniegšanā.

6.
6.1.

KOPĒJIE NOTEIKUMI
Gadījumā, ja es pārkāpšu, kādus no sacensību noteikumiem, sacensību organizatori var mani sodīt ar
diskvalifikāciju.
LSF sacensību organizatoriem ir tiesības jebkurā laikā mainīt noteikumus un šo vienošanos

6.2.
6.3.

Es saprotu, ka jebkurš strīds saistībā ar šo līgumu (ieskaitot konkurenci, ievainojumus utt.) tiks risināts
Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar Latvijas likumiem un šo līgumu.

7.
7.1.

PARAKSTS
Parakstot šo dalībnieka deklarāciju, es apliecinu, ka esmu iepazinies ar to un es saprotu tekstu latviešu
valodā un apņemos respektēt to visās LSF sacensībās kurās piedalīšos.

DALĪBNIEKA VĀRDS, UZVĀRDS

PARAKSTS

DATUMS

Dalībniekiem kuri ir jaunāki par 18 gadu vecumu: Es apliecinu, ka es kā dalībnieka vecāks/likumīgais
aizbildnis/treneris/pārstāvis, piekrītu sportista saistībām un sacensību noteikumiem, kas minēti, gan
sportista deklarācijā,
gan sacensību nolikumā.
Es uzņemos atbildību par savu
bērnu/aizbildni/audzēkni/pārstāvāmo.

VECĀKA/AIZBILDŅA/TRENERA/PĀRSTĀVJA VĀRDS, UZVĀRDS

PARAKSTS

DATUMS
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