Denegarea responsabilității:
În cazul participării la concursurile și evenimentele organizate de NBC (Ninepine Bowling
Classic) din cadrul WNBA (World National Bowling Association), recunosc denegarea de orice
responsabilitate a organizatorilor și arbitrilor pentru orice pagubă ce poate apărea. Eu nu voi avea
nici un fel de pretenție nici de la organizatori, nici de la arbitrii sau sponsori precum și nici de la
reprezentanții acestora în ceea ce privesc daunele pentru pagubele și accidentările de orice fel,
care pot apărea prin participarea mea la competiție. Declar pe propria răspundere că m-am
antrenat suficient pentru participarea mea la competiția respectivă, că sunt sănătos fizic și că
starea mea de sănătate a fost confirmată medical. Sunt de acord ca datele mele menționate la
înscriere, pozele, filmele, interviurile pentru radio, televiziune, publicitate, cărți, reproducerea
fotomecanică (poze, filme, secvențe video etc.) care mi s-au făcut în contextul participării mele,
să poată fi folosite fără ca eu să am vreo pretenție materială. Declar că sunt de acord ca datele
mele să poată fi utilizate pentru a se face publicitate.
Vă asigur că datele pe care le-am declarat în formularul de înscriere la competiție sunt corecte și
că eu nu voi da unei alte persone numărul meu de start respectiv acreditarea mea.
Recunosc că organizatorul are dreptul să mă elimine din competiție dacă se dovedește că eu am
încălcat obligațiile enumerate mai sus. Organizatorul poate face schimbări în programul
competiției. În cazul în care competiția nu mai poate fi desfășurată ori s-a schimbat programul
sau competiția se întrerupe brusc în caz de forță majoră (defecțiuni tehnice, accidente sau altceva
asemănător) sau datorită unui ordin venit de la autorități sau din motive de securitate, atunci
cheltuielile nu se decontează.
În cazul în care nu se ia startul în ciuda înscrierii reușite în concurs, nu există nici o pretenție de a
primi înapoi taxele plătite.
Reînscrierile sub un alt nume înainte de competiție sunt reglementate în normele sportive
internaționale, în dispozițiile de punere în aplicare precum și în semnalări.

