
 

 إخالء مسؤوليةنموذج 
 

 انا الموقع ادناه___________________________________________________________________________________

إصابة مهما  جراء تعرضي ألي جهة اخرى لها عالقة بالمسابقة قوقي تجاة الجهة المنظمة و أيحباالصالة عن نفسي و عن ورثتي أخلي وأعفي وأتنتازل عن كافة 

 .في المسابقة كانت خالل مشاركتي او تطوعي

 

المخاطر التي من  بعين االعتبار اقد تؤدي لحدوث وفاة او اصابه جسدية بليغة و/أو اضرار باية ممتلكات. أخذ المسابقةأنا على دراية تامة بامكانية وقوع حادث اثناء 

اصابة  جة أيالمسؤولية التي قد تنتج نتيابرئ ذمة جميع االشخاص او الهيئات المعنوية المذكورة اعاله من  الممكن  وقوعها، فانني اوافق على تحمل هذه المخاطر و

.السباقأو خالل التنقل من و الى موقع  السباقمرض أو اتالف للممتلكات، سواء كان ذلك الحادث اثناء او وفاة او   

 

أحكام قد تصدر  بأنني انا المسؤول الوحيد عن أي نتيجة لفعلي فإني أقر ي جهة اخرىجهات المنظمة أو أد الاجراءات قانونية ض في حال إقامة دعوى او اتخاذ أي

 بهذا الشأن.

 

 .السباقن مراحل أتعهد بالحكم على االمور بشكل جيد واالعتماد علي نفسي، والتوقف لطلب المساعدة في أي وقت أشعر فيه بعدم قدرتي على إكمال أي مرحلة م

 الهوائيه. الدراجاتسباق الهوائية في جميع االوقات اثناء  أتعهد أيضا بارتداء خوذة الدراجهو أتمتع باللياقة البدنية الكافية للمشاركة بهذا السباق ي أقر بأنن

 

أخلي وأعفي ب مني ذلك، وكما انني سواء أكان الخروج بناءا على قراري الشخصي أو طل قبل إنتهائه السباق أتعهد بتحمل كامل المسؤولية الناتجة عن خروجي من 

ني اتحمل منفردا مسؤولية قد تنتج بسبب خروجي من الجولة. كما ان تجاه اي جهة اخرى لها عالقة بالمسابقة قوقي تجاة الجهة المنظمة و أيحوأتنتازل عن كافة 

بدون  رت انا االستمرار فيهو قر السباق من قبل المشرف. وفي حال انتهاء  السباق مخاطر قد تحدث نتيجة االستمارار قدما بالركوب بعد انتهاء  المسؤولية من أي

جهة اخرى لها  قوقي تجاة الجهة المنظمة و أيأخلي وأعفي وأتنتازل عن كافة حو اطر التي قد تنجم نتيجة لقراري المخ ةفأنني اتحمل مسؤولية كافالفريق الفني 

كما انني أوافق على انه في حال تقرر ان احد اجزاء هذا االبراء و التنازل باطل أو غير ملزم فان االجزاء قراري هذا.  مسؤولية تنشأ نتيجة تجاه ايعالقة بالمسابقة 

 ة من هذا البراء و التنازل سوف تبقى نافذة و ملزمة.يالباق

 

أخلي وأعفي وأتنازل ذا النموذج فانني لقد قمت بقراءة و فهم كامل المعلومات سابقة الذكر و انني على دراية تامة انه بالتوقيع على ه

تجاه مسؤوليات محددة التي من الممكن أن اطالب بها انا قوقي تجاة الجهة المنظمة و أي جهة اخرى لها عالقة بالمسابقة اعن كافة ح

كما  القة بالمسابقةالجهة المنظمة و أي جهة اخرى لها عأو ورثتي أو خلفي أو المنفذين لوصيتي أو االداريين و ممثلي في مواجهة 

 طواعية. بالمسابقة انني اوافق على المشاركة 

 

 التوقيع ______________________

 

 التاريخ ______________________

 

 

 

 (81عشر ) عليك في حال عدم بلوغك سن الثامنهيتم التوقيع على البند التالي من قبل ولي أمرك او الوصي 

بعد ان قمت بقراءة   –المذكور اعاله والذي لم يبلغ الثامنة عشر من عمره  للمتسابقالشرعي و بصفتي ولي امر أو الوصي  –أنا 

وفهم كامل ما جاء في نموذج االبراء، فانني اوافق على مشاركة المتسابق المذكور اعاله في الجولة. كما انني التزم بكامل ما جاء 

 بنوذج اإلبراء و التنازل.

 

 ____________________Mobile  ____التوقيع _________________

  

   التاريخ ___________________ االسم  _____________________

 

 

 


