Oslo Grand Prix 2018 - Oslo, 6-8. april 2018

SAMTYKKE TIL TESTING FOR ULOVLIGE
DOPINGMIDLER OG FRITAK FRA ANSVAR
VENNLIGST LES DENNE AVTALEN NØYE!
For å kunne delta som utøver i denne konkurransen samtykker jeg i å overholde NKFs
Lovverk og Anti-doping regler, samt IFBB’s Constitution and Rules, Code of Ethics og
Anti-Doping Rules. Videre samtykkerjeg til å samarbeide helt og holdent med arrangøren.
Jeg forstår og samtykker til følgende betingelser:
SAMTYKKE TIL TESTING
1. At NKF og/eller andre godkjente organer kan gjennomføre testing for ulovlige dopingmidler og andre forbudte
substanser, i henhold til NKFs og IFBBs antidopinglover-og regler.
2. Om jeg skulle bli utnevnt til testing, vil jeg til en hver tid samarbeide med de som skal utføre testingen, samt at
jeg frivillig avgir en urinprøve under observasjon av utøvende antidopingbyrå.
3. Dersom resultatet av prøven er positiv vil jeg respektere og overholde alle aktuelle lover, regler og konsekvenser
utløst av brudd på anti-doping reglene, inkludert det som vedrører høringer og klager.
4. Jeg som utøver har ene og alene ansvaret for å holde meg oppdatert på alle lover og regler som er styrende for
denne konkurransen, samt NKFs / IFBBs Anti-doping lover og regler. Jeg erkjenner at disse er tydeliggjort digitalt
på: www.ifbb.com og www.nkf-ifbb.no
5. Jeg erklærer meg herved fri for ulovlige midler og uten bruk av forbudte metoder ved deltakelse i denne
konkurransen.
FRITAK FRA ANSVAR
1. Jeg forstår at min deltakelse i denne konkurransen er betinget av min samtykke til fritak fra ansvar for NKF og
IFBB, offisielt personal, crew, sponsorer, frivillige og øvrig personal, lokalet og dets personal fra alt ansvar for
enhver personskade, dødsfall, skade på eiendom, utgifter eller tap påført meg som et resultat av min deltakelse
i denne konkurransen. Dette uavhengig av årsak og uten begrensning til forsømmelse eller brudd på lovbestemt
plikt som måtte tilfalle nevnte fritatte parter.
2. Jeg samtykker til at medisin- og personskadeforsikring for min deltakelse i denne konkurransen er helt og alene
mitt ansvar. Jeg samtykker i tillegg å forholde meg til og akseptere alle utgifter som måtte oppstå som et resultat
av mine eventuelle behov for medisinske og/eller andre spesielle tilsyn. Videre at de nevnte fritatte parter skal
få refundert eventuelle utgifter som pådras dem i forbindelse med nevnt behov eller etter mitt eget ønske.
3. Ved inngåelse av denne avtalen er jeg ikke under noen omstendighet påvirket til å delta i denne konkurransen,
hverken ved muntlig, skriftlig eller visuelle fremstillinger eller utsagn fremlagt med intensjon om å påvirke til
deltagelse.
4. Jeg bekrefter at jeg er av myndig alder, eller i motsatt fall: at jeg har angitt at jeg er verge for navngitt
mindreårig utøver, og at jeg har lest og forstått denne avtalen i forkant av min signering. Videre at denne avtalen er
bindende (som myndig utøver eller verge) for meg selv, mine arvinger, nærmest pårørende, arvtakere,
administratorer og etterfølgere.
5. Min samtykke er frivillig gitt.
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DETTE SKJEMAET SKAL LEVERES I UNDERSKREVET FORM VED REGISTRERING/INNVEIING. UNNLATELSE Å LEVERE
ELLER MANGLENDE SKJEMA MEDFØRER AT UTØVEREN VIL BLI NEKTET TIL START.

