
1. El risc de lesions i/o mort a causa de les activitats vinculades a la Maori Race i 
els seus esdeveniments relacionats és significatiu. Aquests riscos abarquen sense 
limitar-se en el següent: (1) ofegament, (2) a punt d’ofegament, (3) esquinços, (4) 
tensions, (5) fractures, (6) desperfectes que presenta el terreny i lesions derivades 
dels efectes del temps, la calor i el fred, (7) el síndrome de sobreesforç o 
sobrecàrregues, (8) lesions que impliquen vehicles, (9) mossegades d’animal o 
picades, (10) contacte amb plantes verinoses, (11) accidents vinculats, -però no 
limitats- a escalada, ciclisme, senderisme, camió, cotxe o altres mitjans, (12) 
infeccions, tallades i raspades, (13) lesions en la mèdul·la espinal, (14) ictus i 
infart miocardíac, (15) col·lisió amb altres persones o coses, (16) la possibilitat de 
paràlisi permanent i/o mort. Si bé les regles particulars, l’equip i la disciplina 
personal poden reduir aquest risc, existeix risc de lesions greus.   
2. A SABUDA I LLIUREMENT ASSUMEIXO TOTS AQUESTS RISCOS, TANT CONEGUTS 
COM DESCONEGUTS, TOT I QUE PUGUIN DEURE’S A LA NEGLIGÈNCIA DE LES 
DESCISIONS o altres, i assumeixo tota la responsabilitat per la meva participació.
3. Accepto de bon grat complir amb els termes i condicions establerts i 
acostumats per a la participació. No obstant, si observo qualsevol perill inusual i/o 
significatiu durant la meva presència o participació, em retiraré de la prova  i 
cridaré l’atenció per tal risc al personal de l’organització més proper.
4. Jo, per mi mateix i en nom dels meus hereus, cessionaris, representants 
personals i/o familiars, renuncio per sempre, allibero i PACTO NO DEMANDAR a 
Maori Challenge, Maori Obstacle Race, Tandem Porjects SL, Cronocheck, 7Sports i 
els seus oficials, directors, representants, funcionaris, agents i/o empleats, filials 
i/o cessionaris, així com els seus contractistes independents, agències 
patrocinadores, patrocinadors, col·laboradors, anunciants, els voluntaris, i si és el 
cas, els propietaris i arrendadors dels locals o instal·lacions utilitzats per a dur a 
terme l'esdeveniment (col·lectivament, els "Comunicats"), AMB RESPECTE a 
QUALSEVOL LESIÓ, INVALIDESA, MORT, i / o pèrdua o dany a persones o propietats, 
ja sigui ocasionat per la negligència de l’eximit o no. També estic d'acord en 
indemnitzar, defensar i alliberar de qualsevol pèrdua, responsabilitat, cost, 
reclamació o dany que sorgeixi de la meva participació o associació amb les 
activitats i esdeveniments organitzats i patrocinats per la Maori Challenge, Maori 
Obstacle Race o relacionats amb els esdeveniments.
5. Dono fe i certifico que estic lliure de totes les malalties, lesions i defectes i que 
estic en bona forma física i prou entrenat per participar en totes les activitats 
associades als esdeveniments. La meva participació en les activitats i 
esdeveniments organitzats o patrocinats per Maori Challenge, Maori Obstacle Race, 
Cronocheck i 7Sports és totalment voluntària.
6. Dono el meu consentiment per a l'administració de primers auxilis i altres 
tractaments mèdics en cas de lesió o malaltia i per la present allibero de qualsevol 
responsabilitat o reclamació que sorgeixi d'aquest tractament.
7. Declaro i accepto que els organitzadors no són responsables de les pèrdues, 
danys, robatoris o furts d'articles personals o béns ocorreguts durant 
l'Esdeveniment.

8. Estic d'acord en que tots els pagaments d'inscripció per a la cursa són definitius 
i no reemborsables.
9. Els Organitzadors es reserven el dret, en la seva única determinació, a ajornar, 
cancel·lar o modificar l'esdeveniment a causa de les condicions meteorològiques o 
altres factors fora del control de les emissions que puguin afectar la salut i / o 
seguretat dels participants. No s'atorgaran reemborsaments.
10. Autoritzo als organitzadors, com es descriu anteriorment, per a utilitzar les 
fotografies, imatges, vídeos, pel·lícules, gravacions o qualsevol altre registre de les 
activitats dels esdeveniments per a qualsevol ús legítim sense cap compensació 
econòmica.
11. Per la present autoritzo gratuïtament a la producció de pel·lícules, cintes de 
vídeo i a gravar gratuïtament l'activitat del participant dalt esmentat (des d'ara 
com "jo", "el meu") en relació amb l'esdeveniment i posteriorment a la seva 
emissió i també a utilitzar el mateix gratis en qualsevol situació que jutgi 
convenient. Aquesta autorització inclou el dret il·limitat d'ús gratuït del meu nom, 
sobrenom, imatge, veu, fotografia, facsímil de signatura, i la informació biogràfica 
en relació amb l'esdeveniment. Reconec que l'organització i els seus representants 
tindran la propietat, sense restricció en tot l'univers, dels drets d'autor, ús, 
reutilització, així com a publicar, difondre i distribuir tot o part de l'esdeveniment 
en el qual pugui aparèixer en totes i cadascuna de les emissores de ràdio, xarxa, 
programes de televisió per cable i locals i en els materials impresos i en qualsevol 
altre format o mitjà (inclosos els electrònics) ja coneguts o que apareguin en el 
futur, en perpetuïtat i sense compensació. Per tant i, a canvi que s’em permeti 
participar en l'esdeveniment, allibero i accepto no reclamar als organitzadors, per 
totes les demandes presents i futures pel que fa a la meva participació en els 
esdeveniments, que es poguessin fer per a mi, la meva família, hereus de béns o 
cessionaris.
12. Entenc, accepto i declaro que el present document "Document de renúncia de 
participant, descàrrec de responsabilitat, pacte de no demanar i alliberament 
d'imatge" és un contracte d'adhesió, per la qual cosa al subscriure'l personal o 
electrònicament em sotmeto a les condicions aquí contingudes.
13. Al subscriure’m a la carrera i a la signatura d'aquesta renúncia estic d'acord en 
acceptar el reglament de la cursa, com es descriu al lloc web de l'esdeveniment i/o 
comunicat rebut per correu electrònic, sobre reunions informatives a la seu o 
qualsevol altra comunicació oficial de l'esdeveniment. Em comprometo a portar el 
xip de cronometratge proporcionat per l'organització en tot moment durant la 
carrera, assumint el fet que seré desqualificat si no compleixo aquesta norma. Em 
comprometo a retornar el xip a l'organitzador un cop finalitzada la cursa, i si no és 
així, autoritzo a l'organitzador a carregar-me l'import del cost de dit xip.

HE LLEGIT I ENTÈS AQUEST DOCUMENT DE RESPONSABILI-
TAT I ASSUMPCIÓ DE RISC, I ENTENC QUE HE ATORGAT 
DRETS IMPORTANTS A SIGNAR I QUE SIGNO LLIURE I 
VOLUNTÀRIAMENT SENSE CAP COACCIÓ.

Firma:                                                      Data:               

DOCUMENT DE RENÚNCIA DE PARTICIPANT DESCÀRREGA DE RESPONSABILITAT PACTE DE NO DEMANDA I ALLIBERA-
CIÓ D’IMATGE

MENORS de 18 anys, és imprescindible la firma del pare o tutor.

El firmant,                                                                                                   , 
amb DNI                                en qualitat de pare, mare, tutor o representant legal    
de                                                                                                                  , 
amb DNI accepta que està actuant amb la suficient capacitat legal per a deiar lliure 
de qualsevol responsabilitat a cada una de les parts mencionades anteriorment en 
aquest document i les eximeix de qualsevol responsabilitat, dany, reclamació o cost 
en els que es pogués incórrer en base a ells. També manifesta la conformitat amb la 
resta de punts del DOCUMENT DE RENÚNCIA. Qualsevol defecte en la capacitat per a 
firmar aquest document recaurà sobre l’aquí firmant. 
Relació amb el menor:

Firma:

Amb la finalitat que se’m permeti participar d’alguna manera en la competició Maori Obstacle Race (organitzada per Tandem Projects S.L.),
jo,                                                                                                            , amb DNI/NIE                                    reconec, entenc i estic d’acord que:

NÚMERO DORSAL:


