SYARAT & PERATURAN UNTUK PARTISIPASI
Terdapat resiko dalam partisipasi dari kegiatan terkait selama Mud Warrior Obstacle
Race.
Olahraga OCR (Obstacle Course Racing) ini secara keseluruhan aman, namun cedera
bisa saja terjadi pada saat olahraga atau kegiatan atletik. Kami sangat menyarankan
semua peserta untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan diri sendiri dengan
kuesioner (Physical Activity Readiness Questionnaire (PAR-Q) kegiatan fisik sebelum
menjalankan aktivitas fisik.
Gunakan perlengkapan pendukung seperti sarung tangan, pakaian olahraga yang dapat
melindungi siku, pergelangan kaki dan lutut. Yang paling penting adalah perlengkapan
pertolongan pertama untuk pribadi seperti tabir surya, COUNTERPAIN Cool Gel,
Betadine, pembalut luka, cairan pembersih mata, gel antibakteri, pita/plester kinesiologi,
dan lainnya.
Hanya peserta acara Mud Warrior saja yang bisa berpartisipasi dalam acara ini dengan
mempertimbangkan kebijaksanaan secara medis sehingga bisa melaksanakan semua
aktivitas yang terdapat dalam jalur lomba rintangan dengan aman.
Potensi resiko yang bisa saja terjadi dan tidak terbatas :
● Kelelahan fisik, kram otot, gagal jantung, tenggelam dan jatuh.
● Bahaya yang berhubungan dengan atlit, kendaraan, pejalan kaki, penonton, dan
benda tidak bergerak (objek tetap).
● Bahaya yang timbul dari permukaan dan kerusakan peralatan.
● Resiko yang didapat atau dibuat oleh peserta dan penonton.
● Cedera yang terjadi tidak hanya dari tindakan anda sendiri tetapi juga dari
kelalaian orang lain.

Kesimpulan yang saya terima sebagai peserta dalam acara Mud Warrior adalah :
1. Dengan ini saya menyetujui semua syarat dan peraturan serta instruksi
acara dari panitia perlombaan.
2. Dengan ini saya menegaskan dan memastikan bahwa saya sehat secara
fisik dan cukup terlatih untuk kompetisi ini berdasarkan hasil pemeriksaan
kesehatan fisik saya dari dokter yang berwenang.
3. Dengan ini saya menyetujui untuk menerima perawatan medis termasuk
transportasi ambulans yang dianjurkan jika terjadi cidera, kecelakaan dan
atau sakit selama kompetisi Mud Warrior.
4. Saya mengerti bahwa asuransi wajib bagi peserta di acara ini namun tidak
mencakup semua jenis cidera, kehilangan atau kerugian yang saya alami.
5. Dengan ini saya menyatakan bahwa keikutsertaan dalam acara Mud
Warrior akan menimbulkan potensi yang berbahaya. Sebab itu saya tidak
akan menuntut pihak Sports Hangout dan PT. Mitra Putra Tjandra atas segala
cidera atau kematian selama kegiatan tersebut.
6. Setiap peserta mengetahui bahwa acara tersebut diselenggarakan di
daerah terpencil dan penyelenggara tidak membuat representasi mengenai
bahaya dalam air, rintangan alami, satwa liar atau serangga didalam area
kegiatan.
7. Dengan ini saya menyatakan akan bertanggung jawab penuh untuk
keamanan barang dan peralatan pribadi saya selama kegiatan Mud Warrior,
baik di area pengecekan perlengkapan atau area sekitarnya. Sports Hangout
dan PT. Mitra Putra Tjandra tidak akan bertanggung jawab atas penggantian
barang-barang pribadi tersebut.
8. Saya, ahli waris, keluarga terdekat, penerus dan yang ditugaskan, dengan
ini : (a) Membebaskan dan melepaskan semua klaim (TERMASUK
KERUSAKAN PERLENGKAPAN PRIBADI, PENYAKIT BAWAAN ATAU
KEMATIAN) apabila saya melanggar peringatan selama kegiatan Mud Warrior
yang diselenggarakan oleh Sports Hangout, PT. Mitra Putra Tjandra , panitia
acara, petugas, anggota, karyawan atau pelaksana termasuk salah satunya
yang berhubungan dalam kegiatan tersebut beserta biaya apapun termasuk
biaya pengacara akibat klaim tersebut baik yang sah atau tidak, dan (b)
Menjamin dan membebaskan penyelenggara atas ganti rugi atau klaim dari

saya, ahli waris, keluarga terdekat, yang mungkin berhubungan mengenai
biaya pengacara sehubungan dengan hal tersebut.
9. Saya mengerti bahwa biaya pendaftaran tidak dapat dipindahtangankan.
Segala bentuk pemindahtanganan pendaftaran tanpa pengetahuan
penyelenggara dapat mengakibatkan pembatalan keseluruhan, asuransi dan
peseta tidak bisa mengikuti acara Mud Warrior.
10. Penyelenggara dapat mengubah susunan acara, perjalanan atau kondisi
lainnya sesuai kebijaksanaan. Dan jika itu terjadi, kesepakatan ini berlaku
untuk kondisi tersebut.
11. Penyelenggara lomba berhak membatalkan atau menunda acara karena
alasan cuaca buruk dan tidak aman. Penyelenggara tidak akan
mengembalikan biaya pendaftaran yang telah diterima.
12. Saya setuju untuk mematuhi syarat dan peraturan yang dikeluarkan oleh
penyelenggara acara dan atau lembaga olahraga yang bersangkutan.
13. Saya setuju untuk tidak mengkonsumsi alkohol, obat-obatan dan zat
lainnya yang dapat mengganggu kemampuan mental atau fisik sebagai
peserta untuk berpartisipasi dengan aman dan efektif.
14. Kompetisi Mud Warrior akan di dokumentasikan. Dengan mengikuti acara
tersebut, anda menyetujui foto anda diambil. Foto-foto tersebut dapat
digunakan untuk keperluan periklanan, editorial dan sarana promosi lainnya.
Dengan ini saya mengizinkan kepada penyelenggara untuk membuat film,
merekam video tanpa dipungut biaya karena berkaitan dengan kehadiran dan
keikutsertaan saya dalam acara tersebut dan saya mengetahui serta
menyetujui bahwa penyelenggara berhak tanpa batas atas segala sesuatunya
untuk mendapatkan hak cipta, memakai, penggunaan kembali, memuat,
menerbitkan kembali, menyiarkan dan membagikan ke semua program radio,
jaringan, program televisi lokal maupun internasional dan juga dalam bentuk
media cetak atau media lainnya (termasuk media elektronik) yang tidak
diketahui kelangsungan penggunaannya dibuat untuk selama-lamanya tanpa
ada kompensasi dan gratis. Dengan ini saya menyetujui untuk tidak
memberikan penulisan, mengambil gambar, merekam, menerbitkan,
membuat film dengan cara lain untuk mendapatkan keuntungan berkaitan
dengan acara tersebut. Saya menyetujui secara khusus bahwa semua hak

cipta untuk mempromosikan, mengizinkan dan mempergunakan kesempatan
ini semata-mata dan eksklusif hanya untuk PT. Mitra Putra Tjandra
15. Saya membenarkan bahwa saya akan mendapatkan pita/alat pencatat
waktu perlombaan selama acara dan itu merupakan milik Sports Hangout dan
PT. Mitra Putra Tjandra. Waktu yang tercatat tidak terjamin. JIka saya tidak
mengembalikan pita/alat pencatat waktu tersebut, saya menyetujui untuk
mengganti rugi sebesar $5.00 atau Rp. 50.000,Saya menyatakan dan membenarkan bahwa saya telah berusia 18 tahun
sepenuhnya dan saya memiliki kewenangan yang sah menurut Hukum untuk
melengkapi formulir ini atas nama saya sendiri dan saya tegaskan sudah
membaca dan mengerti isi formulir ini dengan baik.
Saya mengerti dan menyetujui isi syarat dan peraturan ini mengikat saya
secara hukum dan menerima segala ketentuan yang ada dalam perjanjian
tersebut. Saya juga mengerti dan menyetujui bahwa keikutsertaan saya
dalam acara tersebut merupakan kesepakatan yang harus saya patuhi,
sebagaimana adanya sesuai waktu acara tersebut dan dapat diubah sera
direvisi secara sepihak oleh penyelenggara acara sesuai kebijakannya.
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