
Waiver Form
ขอตกลงที่จะสละสิทธิ์ และละเวนในการเรียกรองคาเสียหาย

Given Name (English) Family Name
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) นามสกุล

Bib Number/ เบอรวิ่ง

Email
อีเมล

Contact Number
เบอรโทรศัพท

Gender
เพศ

Male
ชาย

Female
หญิง

Date of Birth
วัน เดือน ปเกิด (ค.ศ.)

Nationality
สัญชาติ

Passport No.
เลขที่บัตรประชาชน

Distance
ประเภทแขงขัน

                               Mini Marathon (10.5 KM)

Signature
ลงนาม

Date
วัน เดือน ป

Age (at end of 2019)
อายุ (นับเมื่อสิ้นป 2562)

                                              Half Marathon (21.0975 KM) 
มินิมาราธอน (10.5 กม.) ฮาลฟมาราธอน (21.0975 กม.)

Disclaimer
I, whose signature appears on the bottom hereof in consideration of and as a condition of acceptance of my entry into the
Supersports Bangkok Half Marathon 2019 Presented by ADIDAS or associated event for myself, my heirs, executors and 
administrators hereby waive all and any claim, right of cause of action which I or they might otherwise have for or arising out
of loss of my life or injury, damage of any description whatsoever, which I may su�er or sustain in the course of or consequent 
upon my entry or participation in the above race. I will abide by the race rules governing these events.  This waiver, release 
discharge shall be and operate separately in favour of all persons, corporations, and bodies involved or otherwise engaged in
the promoting of the event and the service agents, representatives and o�cers of any of them. I attest that I am physically �t
and have su�ciently trained for completion of the entered race. I give permission for the free use of my name, voice or picture
in any broadcast, telecast, advertising promotion or other account of this event. 

คำสละสิทธิ์:
ขาพเจารับทราบวาการเขารวมการแขงขัน Supersports Bangkok Half Marathon 2019 Presented by ADIDAS เปนกิจกรรมที่มีความเสี่ยง และขาพเจาตกลงที่จะไม
เขารวมกิจกรรมหากขาพเจาไมสามารถเขารวมได ดวยเหตุผลทางการแพทย หรือไมไดรับการฝึกฝนอยางถูกตอง ขาพเจาตกลงที่จะปฏิบัติตามการตัดสินใจของคณะ
กรรมการจัดการแขงขันที่เกี่ยวเนื่องกับความสามารถของขาพเจาในการเขารวมแขงขันอยางปลอดภัย ดวยความยินยอมของขาพเจาเองที่เขารวมการแขงขัน และถือวาความ
เสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการรวมกิจกรรม ซึ่งรวมถึงแตไมจำกัดเฉพาะ การลม การสัมผัสกับ ยานพาหนะ ผูเขารวมแขงขันคนอื่น ผูเขารวมชมการแขงขัน หรืออื่นๆ ผลกระทบ
จากสภาพอากาศ ซึ่งรวมถึงอุณหภูมิความรอน และ/หรือความชื้น ที่สูง การจราจรและสภาพถนน ขาพเจารับทราบและเต็มใจรับผลจากความเสี่ยงทั้งหลายเหลานั้นจากการได

อานเอกสารนี้และรับทราบขอเท็จจริงเหลานี้ ขาพเจาตกลงที่จะสละสิทธิ์ และละเวนในการเรียกรองคาเสียหาย จากทั้งคณะผูจัดการแขงขัน Supersports Bangkok Half 

Marathon 2019 Presented by Adidas ผูสนับสนุนการแขงขัน และบุคลากรทุกฝายจากการแขงขัน รวมทั้งตัวแทน เจาหนาที่ ผูอำนวยการ สมาชิก และผูรับจางทำการของ
การแขงขัน ขาพเจาจะละเวนการเรียกรองคาเสียหายหรือหนี้สินทั้งในปัจจุบันและอนาคต อันเนื่องมาจากการเขารวมกิจกรรมของขาพเจา ถึงแมวาความเสียหายนั้นอาจเกิดจาก
ความประมาทโดยทั่วไป หรือมีสวนเกี่ยวเนื่องกับคณะบุคคลที่กลาวอางถึงขางตนในเอกสารนี้ ขาพเจายินดีใหสิทธิ์ผูอื่นในการใชภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว การบันทึกทุกรูปแบบ 
จากการเขารวมกิจกรรมของขาพเจา สำหรับทุกวัตถุประสงคที่ชอบดวยกฎหมาย โดยจะไมเรียกรองคาตอบแทนแตอยางใด 
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18 August 2019

The event provides on site medical team and insurance coverage for accident related injuries from running at the event.
Coverage applies to race day only (18 August, 2019). 

ทั้งนี้ผูจัดการแขงขันไดเตรียมการปฐมพยาบาลเบื้องตน เพื่อชวยเหลือในกรณีเกิดอุบัติเหตุ ไดรับบาดเจ็บ และ ผูจัดการแขงขันไดจัดทำกรมธรรมประกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการ
วิ่งในวันที่ 18 สิงหาคม 2562 โดยใหความคุมครองคารักษาพยาบาลเปนจำนวนเงิน 100,000 บาท ตออุบัติเหตุแตละครั้ง  


