RUNNING EVENT WAIVER FORM
(Signature Required)

RUNNING EVENT WAIVER FORM
(Signature Required)

I am aware that running isa potentially hazardous activity, which could cause injury or death. I should not participate and
run unless I am medically able and properly trained. I agree to abide by any decision of a race official regarding my ability
to safely complete the run. I hereby certify that I am in good health and I have trained to run the distance of the race, which
I am entering. I assume all risks associated with running in this event including, but not limited to: falls, contact with other
participants or vehicles, the effects of climate including high temperature and/or humidity, traffic and the conditions of the
road, all such risks being known and appreciated by me. Having read this waiver and knowing these facts and in consideration of your accepting my entry into this running race, I, for myself and anyone entitled to act on my behalf, waive and
release “BDMS-BANGKOK MARATHON”, Inc., its officers, directors, agents, volunteers and employees, all states, cities,
counties, the Metropolitan District Commissioner, other governmental bodies or locations in which events or segments of
events are held, all sponsors, their representatives and successors, from all claims or liabilities of any kind arising out of my
participation in this event, even though that liability may arise out of negligence or carelessness on the part of the persons
named in this waiver. I hereby agree that in the event of the event being cancelled in whole or in part due to wind, storm,
rain inclement seas or weather or other conditions, my entry fee Shall not be refundable.
I grant permission to all of the foregoing to use any photographs, motion pictures, recordings, or any other records of this
event for any legitimate purposes.
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ขาพเจารับทราบวาการเขารวมแขงขันวิ่งซึ่งเปนกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ซึ่งอาจกอใหเกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ขาพเจาตกลงที่จะไมเขา
รวมกิจกรรมหากไมสามารถเขารวมไดดวยเหตุผลทางการแพทยหรือไมไดรับการฝกฝนอยางถูกตอง ขาพเจาตกลงที่จะปฏิบัติตามการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการผูจัดการแขงขันที่เกี่ยวเนื่องกับความสามารถของขาพเจาในการเขารวมแขงขัน ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจา
นั้นมีสุขภาพที่ดีและไดรับการฝกฝนสําหรับ ระยะทางที่จะเขารวมแขงขันและถือวาความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการแขงขันกิจกรรมซึ่ง
รวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะ การลม การสัมผัสกับยานพาหนะหรือผูเขารวมแขงขันอื่นผลกระทบจากสภาพอากาศซึ่งรวมถึงอุณหภูมิความ
รอนและ/หรือความชื้นสูง การจราจรและสภาพถนน ขาพเจารับทราบและเต็มใจรับผลกระทบความเสี่ยงทั้งหมดนี้ จากการที่ไดอานทํา
ความเขาใจ และรับทราบขอเท็จจริงในเอกกสารนี้
ข า พเจ า ตกลงที่ จ ะสละสิ ท ธิ์ แ ละละเว น ในการเรี ย กร อ งค า เสี ย หาย จากทั้ ง คณะกรรมการผู  จั ด การแข ง ขั น “BDMS-BANGKOK
MARATHON” รวมถึง ผูสนับสนุนการแขงขัน บุคคลากรทุกฝาย ตัวแทน เจาหนาที่ ผูอ าํ นวยการสมาชิกและผูร บั จางทํางานของการ
แขงขันขาพเจาจะละเวนในการเรียกรองคาเสียหายหรือหนีส้ นิ ทัง้ ในปจจุบนั และอนาคตอันเนือ่ งมาจากการเขารวมกิจกรรมถึงแมวา ความเสียหาย
นัน้ อาจเกิดจากการทําโดยความประมาทหรือความไมระมัดระวังในสวนของบุคคลที่กลาวอางถึงขางตนในเอกสารนี้ ในกรณีทกี่ จิ กรรมนีต้ อ ง
ยกเลิกทัง้ หมดเลือ่ นการจัดงานหรือสวนใดสวนหนึง่ โดยสืบเนือ่ งมาจากสาเหตุสดุ วิสยั ใดๆเหตุจากธรรมชาติหรือภาวะอื่นใดก็ตามขาพเจา
รับทราบและยินยอมวาจะไมมี การคืนเงินคาสมัครใหแกขาพเจา ขาพเจายินดีใหสทิ ธิผ์ จู ดั งานในการใชภาพนิง่ ภาพเคลือ่ นไหวการบันทึกทุก
รูปแบบจากการเขารวมกิจกรรมสําหรับวัตถุประสงคที่ชอบดวยกฏหมายโดยไมมีการเรียกรองคาตอบแทนแตอยางใด
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ชือ่ ผูส มัคร
วันที่
Athlete Name: _________________________________________________________________ Date: ___ / ____ / _____
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