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            Vietnam Mountain Marathon (VMM) 2023 
            Đơn xác nhận miễn trừ trách nhiệm 

   Cho vận động viên dưới 16 tuổi tham dự cự ly 10km 
 

Văn bản quan trọng này có thể ảnh hưởng tới quyền lợi và nghĩa vụ của bạn.  
 
1. Khi Ban Tổ chức VMM đồng ý cho con tôi tham gia giải Vietnam Mountain Marathon được tổ chức vào 

ngày 22-24/09/2023, tôi đồng ý với đơn xác nhận này, miễn trừ trách nhiệm pháp lý và các giả định rủi ro. 

2. Tôi đã đọc và hiểu quy định và các thông tin liên quan tới cuộc thi. 

3. Tôi hiểu yêu cầu thể lực của cuộc thi, cũng là một điều kiện để tham gia cuộc thi, vì thế tôi khẳng định con 

tôi đã trải qua quá trình tập luyện đầy đủ và không gặp vướng mắc gì về vấn đề sức khỏe, thương tật hay 

bất kì một khuyết tật mà có thể gây chấn thương hoặc tử vong trong quá trình tham gia sự kiện. 

4. Trong suốt quá trình diễn ra hoặc trước khi diễn ra sự kiện, nếu con tôi mắc phải chấn thương hoặc bệnh 

tật, tôi sẽ xin cho con rút lui ra khỏi cuộc thi. 

5. Tôi ý thức được việc tham gia sự kiện là một hành động nguy hiểm và sẽ đứng trước nguy cơ gặp phải 

nhiều rủi ro. Bên cạnh đó, tôi nhận thức được phần thú vị của môn thể thao chạy đường mòn một phần bắt 

nguồn từ các rủi ro vốn có cũng như nỗ lực vượt qua rào cản an toàn thường ngày và điều này chính là 

một trong những lý do con tôi xin tham gia cuộc thi. 

6. Tôi chấp nhận và hiểu rằng trong khi tham gia sự kiện: 

• Con tôi có thể bị thương về thể chất hoặc tinh thần, hoặc có thể tử vong vì một hay nhiều lý do khác 

nhau, bao gồm kiệt sức, mất nước, đột tử, trượt chân, vấp chân hoặc ngã, tai nạn với các thí sinh khác, 

khán giả hay người đi đường hoặc tai nạn tự do con tôi gây ra; 

• Đồ tư trang cá nhân của con tôi có thể bị hư hỏng hoặc đánh mất; 

• Con tôi có thể gây chấn thương cho VĐV khác hoặc làm hư hỏng tư trang của họ; 

• Các hoàn cảnh hoặc điều kiện tổ chức sự kiện có thể bị thay đổi không báo trước; 

• Con tôi có thể ở một vị trí xa xôi hoặc bị cô lập, nơi mà việc truy cập vào hệ thống y tế có thể gặp khó 

khăn và mất nhiều thời gian để tiếp cận được vị trí; 

• Có thể sẽ không có hoặc không có đủ thiết bị và phương tiện vận chuyển cho con tôi nếu con tôi gặp 

chấn thương; 

• Tôi xin chấp nhận và tự chịu trách nhiệm nếu con tôi gặp chấn thương, tử vong hoặc tư trang cá nhân bị 

hư hỏng trong khi tham gia cuộc thi. 

7. Tôi xin đồng ý rằng nếu con tôi gặp chấn thương hoặc cần đến sự trợ giúp của y tế, phía Ban Tổ chức có 

thể sắp xếp việc điều trị và sơ tán khẩn cấp nếu cần thiết và tôi xin chịu trách nhiệm chi trả cho mọi chi phí 

y tế và chi phí xe cứu thương. 

8. Tôi xin chấp thuận đơn miễn trừ trách nhiệm và đảm bảo Ban Tổ chức, các cán bộ, nhân viên, người đại 

diện, tình nguyện viên, nhà thầu, các cơ quan Nhà nước, người dân địa phương, chủ đất và nhà tài trợ vô 

hại bởi việc khiếu nại bồi thường, yêu cầu quyền tố tụng, chi phí và thủ tục tố tụng dưới bất cứ hình thức 

nào được thực hiện bởi con tôi hoặc trên danh nghĩa của con tôi, hoặc bởi các bên khác liên quan đến vấn 

đề thương tích, mất mát, hư hỏng hoặc tử vong gây ra cho con tôi hoặc tài sản của con tôi trong khi tham 

gia sự kiện. 

9. Tôi chấp nhận trong trường hợp con tôi gặp thương tích hoặc tài sản cá nhân bị hư hỏng, tôi sẽ không làm 

đơn khiếu nại về vấn đề thương tích hoặc hư hỏng đối với Ban Tổ chức. 

10. Tôi đồng ý cho phép sử dụng tên, thành tích thi đấu, hình ảnh, videos, truyền thông đa phương tiện, phim 

hay phương thức tương tự của con tôi cho các mục đích chính đáng mà không cần bồi thường hoặc chi 

trả. 

11. Tôi đồng ý chấp hành mọi luật lệ và chỉ dẫn của tất cả nhân viên của sự kiện. 

12. Tôi chấp nhận việc Ban Tổ chức có thể thay đổi đường chạy đã được quảng bá mà không cần thông báo 

trước nếu cần thiết. Bên cạnh đó, tôi cũng chấp thuận việc Ban Tổ chức có thể hủy sự kiện vì lý do thời 

tiết, an toàn, khủng bổ hoặc thiên tai. Trong trường hợp đó, tôi chấp nhận phí tham dự sự kiện sẽ không 

được hoàn trả. 

 

 

 
 

  SỐ CHẠY / BIB:…………….. 
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Tôi, với tư cách phụ huynh/người giám hộ hợp pháp của VĐV tuổi vị thành niên/trẻ em bên dưới, tự 

nguyện cho phép và chấp thuận việc con tôi tham dự Sự kiện. TÔI SẼ CHẠY CÙNG CON TÔI. 

 

Cá nhân tôi và đại diện cho con tôi, tôi đồng ý với các điều khoản kể trên sau khi đã đọc kĩ đơn này.  

 

Tên VĐV: _______________________________________________________________________ 

Ngày tháng năm sinh VĐV:__________________________________________________________ 

Tên và số chạy (nếu chạy cùng) của phụ huynh/người giám hộ:_____________________________  

Chữ kí phụ huynh/người giám hộ:_____________________________________________________ 

Số điện thoại phụ huynh/người giám hộ:________________________________________________ 

Vui lòng điền và nộp lại đơn này khi tới nhận gói số chạy. 


