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BẢN CAM KẾT 
(dành cho các VĐV dưới 16 tuổi) 

DÀNH CHO VĐV THAM DỰ GIẢI: 

Tên người tham dự (IN HOA) :____________________________________________________ 

Ngày tháng năm sinh :_____________________________________ 

Địa chỉ :_______________________________________________________________________ 

Người liên lạc trong trường hợp khẩn cấp :_____________________ 

Số điện thoại liên lạc :_____________________________________ 

Tôi,_________________________________________, người kí tên bên dưới, xin được xác nhận rằng tôi 

chưa đủ 18 tuổi nhưng đã được bác sĩ xác nhận rằng tôi có các tình trạng cơ thể, sức khỏe như 

sau:_____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Cùng với tình trạng sức khỏe đã nêu trên, tôi xin được xác nhận và đồng ý với những điều sau đây:  

- Tôi đã được bác sĩ kiểm tra về mặt y khoa để tham gia Giải vô địch Điền kinh Trẻ và các nhóm tuổi 

trẻ Quốc gia 2021 (sau đây gọi tắt là Giải) và đồng ý cung cấp giấy xác nhận nếu được yêu cầu. 

- Tôi hiểu rằng, trong suốt quá trình tham gia Giải, tôi sẽ phải tham gia vào các hoạt động yêu cầu đến 

sức khỏe. 

- Tôi hoàn toàn hiểu rằng sự  tham gia của tôi ở Giải có thể ảnh hưởng không tốt đến tình trạng sức 

khỏe hiện tại của tôi. Tuy nhiên, tôi chấp nhận những rủi ro này và mong muốn sẽ được tiếp tục tham 

gia thi đấu tại Giải và các hoạt động liên quan. 

- Cùng với bất cứ  những tổn thương và tình trạng sức khỏe tôi có thể gặp trong suốt quá trình diễn ra 

Giải, tôi đồng ý được di chuyển và cho phép mọi điều trị y tế nếu cần thiết từ  nhân viên y tế và ban tổ 

chức Giải, tùy theo quyết định của họ. Ngoài ra, tôi cũng đồng ý sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm thanh 

toán với bất kì và tất cả chi phí về dịch vụ y tế, dịch vụ vận chuyển cứu thương và những chữa trị liên 

quan trực tiếp đến tôi. 

- Khi đọc điều lệ này, biết được thực tế và sau khi xem xét quyết định tham gia của mình, tôi miễn trách 

nhiệm cho Ban Tổ Chức Giải và đồng ý không thưa kiện những điều đã nêu trên, hay bất kỳ hình 

thức khiếu nại hay đòi bồi thường nào cho mất mát, tổn thương liên quan đến bệnh tật và và mọi hình 

thức thương tích cá nhân bao gồm tử vong và tàn tật vĩnh viễn, phát sinh từ hoặc bằng cách nào liên 

quan đến sự tham gia của tôi. 

- Ngoài những điều khoản và quy định được đề cập tới trong văn bản miễn trừ này, tôi đã xem xét và tự 

nguyện kí kết đầy đủ các điều khoản, điều lệ, quy định và thỏa thuận của Giải, như một điều kiện để 

tham dự Giải này.  

- Tôi xin xác nhận rằng tôi đã đọc toàn bộ tài liệu này và hiểu đầy đủ nội dung của nó. Tôi nhận thức rõ 

rằng đây là một bản cam kết miễn trừ trách nhiệm mà tôi đã tự nguyện kí vào. 
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DÀNH CHO NGƯỜI GIÁM HỘ:  

Tên người giám hộ (IN HOA) :________________________________________________________ 

Quan hệ với người tham gia :__________________________________________________________ 

Ngày tháng năm sinh :_______________________ 

Địa chỉ :___________________________________________________________________________ 

Số điện thoại :______________________________ 

Là bố/mẹ, Huấn luyện viên; người giám hộ hợp pháp của ____________________________tuổi:_____, tôi 

muốn xác nhận rằng, con/cháu/vđv của tôi có mong muốn được được tham gia Giải vô địch Điền kinh Trẻ và 

các nhóm tuổi trẻ Quốc gia 2021, được tổ chức bởi Tổng cục Thể dục thể thao, Liên đoàn Điền kinh Việt 

Nam và Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Đồng Nai và tôi tán thành cho việc tham gia hoạt động này 

của con/cháu/vđv. Tôi hiểu rằng những hoạt động này có thể tồn tại những rủi ro về tai nạn có thể làm 

con/cháu/vđv bị thương. Tôi đảm bảo rằng con/cháu/vđv của tôi có sức khỏe và thể trạng tốt để tham gia giải này. 

Liên quan đến đến giấy tờ đảm bảo được cung cấp bởi Ban Tổ Chức để con/cháu/vđv của tôi có thể tham dự 

Giải, đại diện cho con/cháu/vđv của tôi, chấp nhận những rủi ro đi kèm với hoạt động này và miễn trách nhiệm 

đối với Ban Tổ Chức và đồng ý không thưa kiện những điều đã nêu trên, hay bất kỳ hình thức khiếu nại hay 

đòi bồi thường nào cho bất kỳ thiệt hại (bao gồm, không giới hạn, các thương tích cá nhân, tử vong, thiệt hại 

hoặc phá hoại tài sản, quyền công khai hoặc riêng tư và bất kỳ chi phí luật sư và chi phí pháp lý liên quan (gọi 

chung là "Thiệt hại") phát sinh từ hoặc liên quan đến Giải, bao gồm không giới hạn cả việc di chuyển đến và 

tham gia vào Giải, và bất kì tổn thương nào gây ra bởi sự sơ suất của người kí cam kết. 

Tôi thừa nhận rằng,  bản cam kết miễn trừ trách nhiệm pháp lý (“cam kết”) này, liên quan trực tiếp đến Giải và 

có hiệu lực sau khi ký và bất kì tổn thương nào con/cháu/vđv của tôi trong suốt quá trình diễn ra hoạt động là 

không lường trước được. Những điều khoản trong bản cam kết này nghĩa là tôi có thể từ bỏ một số quyền nhất 

định. Và nếu bất kì phần nào của bản cam kết này được cho là không hợp lệ, không hợp pháp hoặc không thực 

hiện được, phần đó có thể được tách ra, và bản cam kết này sẽ không bị ảnh hưởng hoặc giảm sát dưới bất kì 

hình thức nào và sẽ tiếp tục có hiệu lực pháp lý đầy đủ.  

Tôi tiếp tục đảm bảo rằng: TÔI, THAY MẶT CHO CON/CHÁU/VĐV CỦA TÔI, TỰ NGUYỆN KÍ VÀO 

BẢN CAM KẾT NÀY MÀ KHÔNG CHỊU SỰ BẮT BUỘC TỪ BẤT KÌ AI, TÔI HIỂU RẰNG VIỆC KÍ 

VÀO BẢN CAM KẾT NÀY NGHĨA LÀ TÔI ĐANG TỪ BỎ MỘT SỐ QUYỀN NHẤT ĐỊNH BAO GỒM 

CẢ QUYỀN BỒI THƯỜNG NẾU CÓ TỔN THƯƠNG HAY MẤT MÁT XẢY RA. TÔI ĐÃ ĐỌC TOÀN 

BỘ BẢN CAM KẾT NÀY VÀ TÔI HOÀN TOÀN HIỂU TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN 

TRONG ĐÓ, CHỮ KÍ BÊN DƯỚI CỦA TÔI LÀ SỰ CÔNG NHẬN RẰNG TÔI ĐÃ ĐỌC ĐỌC KĨ LƯỠNG 

TOÀN BỘ BẢN CAM KẾT VÀ ĐÃ CÓ CÂU TRẢ LỜI HÀI LÒNG CHO NHỮNG THẮC MẮC CỦA TÔI. 

                CHỮ KÍ NGƯỜI GIÁM HỘ     CHỮ KÍ VĐV THAM DỰ GIẢI  


