ĐƠN ĐĂNG KÝ BỔ SUNG
DÀNH CHO PHỤ HUYNH/ NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP CỦA TRẺ EM DƯỚI 18 TUỔI

Tên tôi là: ………………………….………………………….………………………….………………………….………………………
Sinh ngày: ………………………….………………………….………………………….………………………….……………………..
Địa chỉ thường trú: ………………………….………………………….………………………….………………………….………..
1

Số CMND/ Hộ chiếu: ………………………….………………………….………………………….………………………….…….
Số điện thoại: …………………………………………….. Email: ……………………………………………………………………
Tôi là Bố đẻ/ Mẹ đẻ/ Người giám hộ hợp pháp của: …………………………………………………………………….
Sinh ngày: ……………………………………………………………………
Giới tính: Nam/Nữ
Hiện đang là học sinh của trường: ……………………………………………………………………………………………….
Địa chỉ trường học: ……………………………………………………………………………………………….……………………..
Số đăng kí tham dự giải Longbien Marathon 2017: ………………………….
Cự ly tham gia giái Longbien Marathon 2017: 5km | 10km
Tôi bảo đảm rằng tôi là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của cháu …………….. và có tư cách pháp
lý để tham gia vào thỏa thuận này thay mặt cháu. Qua phiếu đăng kí tham gia, tôi xác nhận đã đọc
kỹ và đồng ý hoàn toàn với các điều khoản và điều kiện, quy định và xác nhận miễn trừ trách nhiệm
của giải Longbien Marathon. Tôi đồng ý rằng các điều khoản và điều kiện, quy định và xác nhận miễn
trừ trách nhiệm được áp dụng như nhau đối với tất cả những người đăng ký và đồng ý cho cháu
……………………….………….. tham gia vào giải chạy Longbien Marathon 2017 diễn ra vào ngày
29/10/2017 tại Long Biên, Hà Nội. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về sức khỏe, chế độ tập luyện
cũng như những vấn đề khác liên quan đến cháu …………………………….và xác nhận từ bỏ các quyền đòi
hỏi, yêu cầu, bồi thường và gánh vác rủi ro liên quan đến giải Longbien Marathon.
………….., ngày

tháng

năm 2017

NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP
(Ký và ghi rõ họ tên)

1

Vui lòng đính kèm photo CMND/ Hộ chiếu với trường hợp nộp trực tiếp hoặc bản scan có màu với trường hợp
đăng ký online.
Với trường hợp đăng ký online, vui lòng in và điền đầy đủ thông tin, ký, ghi rõ họ tên và scan gửi qua email chính
thức của Ban tổ chức Longbien Marathon: race@longbienmarathon.com

