3 – 5 August 2017 - Alfta Bike Park

Participant/Deltagare
Last name/Efternamn,

First name/ Förnamn

Address/Adress

Date of birth/Födelsedatum (YYMMDD)

Phone/Telefon

E-mail

DISCLAIMER
I acknowledge that Mountainbike Slopestyle is an extreme sport in which there is an inherent risk of injury.
I confirm that I am in proper physical condition, that I have the skill to participate in this event and have checked
that my bike and equipment are in a fit and proper condition to use. I am aware that participation could, in some
circumstances, result in physical injury to my person. In consideration of being permitted to participate in the
SlopeFest, I, for myself, executors, administrators and assigns, release Alfta Bike Park and/or their employees,
agents and other sponsors of the event, from all claims, demands, actions or causes of action, arising out of or in
consequence of any loss, injury or damage, arising out of or in consequence of any loss, injury or damage to my
person or property incurred while participating in the Slope Fest. I also agree to wear a helmet/safety gear during
the practice sessions and contest.
FRISKRIVNINGSKLAUSUL
Jag erkänner att Mountainbike Slopestyle är en extremsport där det finns risk för skador. Jag bekräftar att jag är i
lämplig fysisk kondition och att jag har färdigheten att delta i detta event. Jag har undersökt att min cykel och
utrustning är i lämpligt och gott skick att använda. Jag är medveten om att deltagande i denna tävling kan, under
vissa omständigheter, resultera i fysisk skada. Med hänsyn till att jag tillåts delta i SlopeFest, befriar jag för egen
del utförare, organisatörer och ombud, Alfta Bike Park och/eller deras respektive anställda, agenter och andra
sponsorer av eventet, från allt anspråk, fordran och åtgärder som uppstår till följd av förlust, personskada eller
andra skador som uppstår under deltagandet I SlopeFest. Jag är medveten om jag måste använda hjälm/skydd under
träning och tävling.
Participate in/Deltagande i:
Best Trick
Pro SlopeStyle
Junior SlopeStyle (up to 15 years old/upp till 15 år)

Date, Place/Datum, Plats

Signature/Underskrift

www.alftabikepark.se
Signature of guardian/Underskrift av förmyndare

