KMK TRAIL 2017
่ -สกุล………………………………………………..……Tracking no. KMK-…………………………………..
Name-Surname/ชือ

Distance /ระยะทาง

3KM.
10KM.

z
z

25KM.

BIB/หมายเลขการแข่งข ัน............................

50KM.

DECLARATION:

การลงลายมือชือ่ ในแบบฟอร์มฉบับนี้ ข้าพเจ้ายินดียอมรับเงือ่ นไขและขอตกลงว่า :

By signing this registration form, I acknowledge, appreciate, and 1.

ความเสี่ยงของการได้รับบาดเจ็บจากกิจกรรมต่างๆที่เ กี่ย วข้องในการแข่งขัน in “KMK

agree that:

TRAIL 2017 ” เพื่อชิงถ้วยรางวัลในการแข่งขันครั้งนี้ เป็นเรื่องสาคัญและรวมไปถึง แต่ไม่

1. The risk of injury from the activities involved in “KMK TRAIL
2017 ” is significant and includes, but is not limited to, the
following; drowning, near-drowning, sprains, strains, falling,
fractures, heat stroke, other heat and cold injuries, over-use
syndrome, injuries involving vehicles, animal bites and stings,
contact with poisonous plants, and the potential for permanent
paralysis and death. These activities include, but are not limited
to, paddling, climbing, biking, hiking, running, swimming,
calisthenics, heavy lifting, ascending, traversing or rappelling
fixed ropes, travel by boat, truck, car, or other convenience.
While particular rules, equipment, and personal discipline may
reduce this risk, the risk of serious injury does exist; and,
2. I KNOWINGLY AND FREELY ASSUME ALL SUCH RISKS,
BOTH KNOWN AND UNKNOWN, EVEN IF ARISING FROM
THE
NEGLIGENCE OF THE RELEASES or others, and assume full
responsibility for my participation; and,
3. I willingly agree to comply with the stated and customary
terms and conditions for participation. If, however, I observe any
unusual significant hazard during my presence or participation, I
will remove myself from participation and bring such to the
attention of the nearest official.
4. I, for myself and on behalf of my heirs, assigns, personal
representatives and next of kin, HEREBY RELEASE,
INDEMNIFY, AND HOLD HARMLESS Serge Henkens ,Active
Management Asia Co., Ltd., their officers, officials, agents and/or
employees, other
participants, sponsoring agencies, sponsors, advertisers,
volunteers, and if applicable, owners and lessors of premises
used to conduct the event ("Releases"), WITH RESPECT TO
ANY AND ALL INJURY, DISABILITY, DEATH, or loss or
damage to person or property, or any resulting arbitration costs
WHETHER ARISING FROM THE NEGLIGENCE OF THE
RELEASEES OR OTHERWISE, to the fullest extent permitted
by law. This applies to the above stated entities and individuals
while participating and/or working within the event’s
geographical parameters; including pre-event set-up and postevent break-down and any other event-related activities.
5. I further state that I am in proper physical condition to
participate in this event and am over 18 years of age.
6. I grant permission for the use of my name and or likeness
related to my participation in any event conducted by Serge
Henkens and Active Management Asia Co., Ltd. I also grant the
use of my voice and any and all recorded and or
filmed/video/photographed footage of me, and further waive all
rights to any compensation, as a result of my name or likeness
being used in any way.

จากัดอยู่แค่ สิ่งดังต่อไปนี้:

I HAVE READ THIS RELEASE OF LIABILITY AND
ASSUMPTION OF RISK AGREEMENT, FULLY
UNDERSTAND ITS TERMS,
UNDERSTAND THAT I HAVE GIVEN UP SUBSTANTIAL
RIGHTS BY SIGNING IT, AND SIGN IT FREELY AND
VOLUNTARILY
WITHOUT ANY INDUCEMENT. I have also read and will
comply with all rules, and the mandatory gear lists.

……………………………………………...…
Signature/ลายเซ็ นต์

การจมน้าตาย การเคล็ด การตึง การล้ม ลง การแตกร้า ว การล้ม ฟุบอย่างกะทันหันเนื่องจาก
ความร้อน การบาดเจ็บอื่นๆเนื่องจากความร้อนและความหนาว การ

ใช้งานมากเกินไป การ

บาดเจ็บต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะ การกัดและการต่อยของสัตว์ การสัมผัสกับพืชที่มีพิษ
และศักยภาพของการเป็นอัมพาตอย่างถาวรและการ

เสียชีวิต กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้รวม

ไปถึง แต่ไม่จากัดอยู่แค่ การพายเรือ การปีนป่าย การขี่จักรยาน การเดินรอนแรม การวิ่ง การ
ว่ายน้า การออกกาลังกายเพื่อพัฒนาร่างกาย การยกของหนัก ๆ การไต่ ขึ้น การเคลื่อนตัวไป
ด้านข้างหรือการโรยตัวลงตามเส้นเชือกที่ขึงไว้ การเดินทางด้วยเรื อ รถบรรทุก รถยนต์ หรือ
ยานพาหนะที่สะดวกอื่นๆ แม้ว่า

กฎข้อบังคับโดยเฉพาะ เครื่องอุปกรณ์ และวินัยส่วนตัวอาจจะ

ช่วยลดความเสี่ยงนี้ได้ แต่ความเสี่ยงของการได้รับบาดเจ็บสาหัสก็ยังมีอยู่ และ
2.

ข้า พเจ้า ขอรับผิด ชอบโดยที่ทราบอยู่แ ก่ใจและโดยอิส ระในความเสี่ย งทั้งหลายเช่ นว่านี้ทั้งที่เ ป็น
ทราบกันและที่ไม่เป็นที่ทราบกัน แม้ว่ามันจะเกิดจากความประมาทของผู้จัดงาน หรือบุคคลอื่นๆก็
ตาม และขอรับผิดชอบอย่างเต็มที่สาหรับการเข้าร่วมของข้าพเจ้า และ

3.

ข้าพเจ้าตกลงโดยความสมัครใจในการที่จะปฏิบัติตามข้อกาหนดและเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้และที่
เป็นไปตามธรรมเนียมสาหรับการเข้าร่วม อย่า งไรก็ตามถ้าหากข้าพเจ้าสังเกตเห็นภัยอันตรายที่
สาคัญและผิดปกติใดๆในระหว่างการปรากฏตัว หรือการเข้าร่วมของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะถอนตัว
ออกจากการเข้าร่วมและนาเรื่องดังว่านี้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้ที่สุดทราบ และ

4. ข้า พเจ้า เ พื่ อตัวข้า พเจ้า เองและในนามของทายาท ผู้รับมอบหมาย ผู้แ ทนส่วนตัวและญาติ
ใกล้ชิด โดยหนังสือฉบับนี้ข อปลดเปลื้อง ชดเชยและไม่เ อาผิดแก่ บริษัท แอคทีฟ แมนเนจ
เมนท์ เอเซีย จากัด นาย เซิร์จ เฮนเก้นส์ บรรดาเจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่ ตัวแทน และ หรือ/
ลูกจ้าง ผู้เข้าร่วมอื่นๆ หน่วยงานให้สปอนเซอร์ สปอนเซอร์ ผู้โฆษณา อาสาสมัคร และถ้าเข้า
กรณี บรรดาเจ้าของสถานที่ต่างๆ ซึ่งถูกใช้ในการจัดงานดังกล่าว ในเรื่องที่เกี่ยวกับการบาดเจ็บ
การทุพพลภาพ การมรณะ หรือความสูญเสียหรือความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สิ นหรือ
ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการตัดสินโดยอนุญาตตุลาการ ไม่ว่าจะเกิดจากความประมาทของผู้
ได้รั บการปลดเปลื้อ งหรือเหตุผ ลอื่ นหรื อไม่ ก็ต าม จนถึ งขอบเขตสู งสุ ด ที่อ นุญาตให้ได้ ตาม
กฎหมาย นี่ใช้บังคับกับบรรดาองค์กรและบุคคลต่างๆ ที่ระบุไว้ข้างต้นในขณะเข้าร่วม และ รือห /
ทางานอยู่ภายใต้ปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์ของงานดังกล่าว รวมทั้งการจัดตั้งก่อนงานและการรื้อ
ลงหลังงานและกิจกรรมอื่นใดๆที่เกี่ยวข้องกับงาน
5.

ข้าพเจ้าขอแถลงเพิ่มเติมว่าข้าพเจ้ามีสภาพทางด้านร่างกายที่เหมาะสมในการที่จะเข้าร่วมในงานนี้ได้
และมีอายุเกิน 18 ปี

6.

ข้าพเจ้าให้อนุญาตสาหรับการใช้ชื่อและหรือภาพเหมือนของข้าพเจ้าอันเกี่ยวข้องกับการเข้าร่วม /
ในงานใดๆ ที่จัดโดย บริษัท แอคทีฟ แมนเนจเมนท์ เอเซีย จากัด ข้าพเจ้าอนุญาตด้วยเช่นกันให้ใช้
เสียงของข้าพเจ้าและสิ่งที่บันทึก ไว้และ ดของภาพถ่า ยใดๆและทั้งหม /วีดีโอ /หรือถ่ายไว้ในฟอล์ม /
ข้า พเจ้า และขอสละสิทธิ์ทั้งหมดในค่า ชดเชยใดๆอันเป็นผลจากการที่ชื่อหรือภาพเหมือนของ
ข้าพเจ้าได้ถูกใช้ในทางใดๆ

ข้าพเจ้าได้อา่ นข้อตกลงว่าด้วยการปลดเปลือ้ งภาระรับผิดและการรับผิดชอบในความเสีย่ ง
ฉบับนี้ เข้าใจเงือ่ นไขต่างของข้อตกลงอย่างถ่องแท้ เข้าใจว่าข้าพเจ้าได้สละสิทธิอ์ ย่างมากมายโดยการลง
ลายลายมือชือ่ ในข้อตกลง และลงลายมือชือ่ ในข้อตกลงโดยอิสระและโดยความสมัครใจ โดยปราศจาก
การชักชวนใดๆ ข้าพเจ้าได้อา่ นด้วยเช่นกันและจะปฏิบตั ิตามกฏเกณฑ์ทงั้ หมดและรายชือ่ อุปกรณ์ภาค
บังคับ

……………………………………………...…
Date Signed/ว ัน เดือน ปี

