
Розписка 

 

Я, громадянка (громадянин) України _________________________________________________ 

повністю усвідомлюючи, що поул спорт є екстремальним видом спорту, прийняв рішення про участь в 

Відкритому чемпіонаті по поул спорту і повітряної акробатики «ВЕСНА 2019» в місті Харків (Україна) за 

адресою м. Харків, пр-т Московський, будинок. 75, Академія управління при Президентові України, 

конференц-зал, 10, 11 і 12 травня 2019 року. Всю відповідальність за дане рішення беру на себе. У разі 

отримання травм або нещасного випадку, ніяких претензій до організаторів турніру, тренерського, 

інструкторського та суддівського складу не маю і мати не буду. 

Так само я усвідомлюю, що все фото і відео матеріали змагань є власністю Федерації. Я відмовляюся від 

будь-яких претензій щодо використання фото і відео матеріалів з моїм зображенням в цілях популяризації 

спорту і здорового способу життя. 

дата ____________ підпис  _______________(ПІБ) ____________________________________ 
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