IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI ORGANIZATORA
Svaki natjecatelj/natjecatelji utrke svojom prijavom i sudjelovanjem prihvaća niže navedene
uvjete:
1. Natjecatelj svojom prijavom i sudjelovanjem potvrđuje da na utrci nastupa isključivo na
vlas?tu odgovornost, svjestan da sudjelovanje na ovoj utrci predstavlja potencijalnu opasnost
koja uključuje rizik od raznih vrsta tjelesnih ozljeda i moguću smrt
2. Natjecatelj prihvaća da Organizator nije odgovoran za bilo koji oblik štete prema njemu
nastao sudjelovanjem na natjecanju, posredno, neposredno, izdvojeno ili povezano, izazvan
vlas?tom nepažnjom i krivnjom, ili nepažnjom i krivnjom drugih natjecatelja ili trećih osoba,
prije, za vrijeme ili nakon spomenutog natjecanja
3. Natjecatelj je odgovoran za bilo koji oblik štete prema trećim osobama koju je prouzročio
ili kojoj je doprinio vlas?tom nepažnjom ili krivnjom
4. Natjecatelj je dužan za vrijeme trajanja utrke, te neposredno prije i poslije istog, poš?va?
službeno objavljena pravila, upute o sigurnom kretanju, i uvjete nastupa izdanih od strane
organizatora, te upute sudaca, redara i osoba angažiranih u organizaciji utrke na terenu
5. Natjecatelj se odriče prava sudskim putem potraživa? od organizator naknadu bilo kojeg
oblika štete nastale sudjelovanjem na utrci

PRAVILA UTRKE
ORGANIZACIJA
Utrke u sklopu Du Mo?on - Runners’ Days Dubrovnik organiziraju Dubrovački savez športova i
Grad Dubrovnik u suradnji s Turis?čkom zajednicom grada Dubrovnika.
UVJETI SUDJELOVANJA
Minimalna starosna dob natjecatelja za sudjelovanje:
Dubrovački polumaraton - 16 godina
Utrka zidinama - 16 godina
5K - 10 godina
Svi natjecatelji svojom prijavom i sudjelovanjem potvrđuju da na utrci nastupaju isključivo na
vlas?tu odgovornost, da su upozna? s pravilima utrke kojih će se pridržava? te da su svjesni
da sudjelovanje na ovoj utrci predstavlja potencijalnu opasnost koja uključuje rizik od raznih
vrsta tjelesnih ozljeda i moguću smrt.
STARTNI BROJEVI/ČIPOVI
Svaki natjecatelj će dobi? startni broj čip za mjerenje vremena (osigurava organizator) koji se
moraju nosi? ?jekom cijele utrke. Broj mora bi? jasno vidljiv na prsima ili trbuhu i ne smije
bi? prekriven ruksakom ili odjevnim predme?ma.
VREMENSKI LIMITI
Vrijeme za završetak utrka:
Dubrovački polumaraton - 3 sata
Utrka zidinama - nema ograničenja
5K - 3 sata
OKRIJEPA
Okrijepa za natjecatelje je osigurana na stanicama duž staze utrke i u ciljnom prostoru.
ODUSTAJANJE
Ukoliko je odustajanje uzrokovano povredom i ukoliko natjecatelj nije u mogućnos? nastavi?
do okrijepne stanice ili cilja utrke, dužnan je kontak?ra? organizatora putem mobitela.
Molimo vas da u slučaju odustajanja, povrede ili povrede drugih natjecatelja, kontak?rate
organizatora na broj u nastavku: Alen Bošković +385 98 98 042 30

DISKVALIFIKACIJA
Natjecatelji će bi? diskvaliﬁcirani u slučaju korištenja bilo kakvih prijevoznih sredstava ?jekom
utrke, kretanja van označene staze utrke, zamjene natjecateljskih brojeva, nesportskog
ponašanja i nepoš?vanja odluka organizatora.
PRAVO NA ŽALBU
Žalbe se podnose direktoru utrke u pisanom obliku po završetku natjecanja u roku od 3 dana.
PROMJENA STAZE I OTKAZIVANJE UTRKE
Organizator zadržava pravo da u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave napravi promjene
na stazi, okrijepnim stanicama i stanicama za pomoć. O svim eventualnim promjenama
natjecatelji će bi? obavješteni putem službene web stranice. U slučaju izrazito nepovoljnih
vremenskih uvjeta, utrka može bi? otkazana.
SUGLASNOST O MEDIJSKOJ SLOBODI
Prijavom i sudjelovanjem na utrci natjecatelji su suglasni da sav snimljeni fotografski i video
materijal može bi? javno prikazivan i korišten u promo?vne svrhe utrke.

