
 

 
 

DALYVIO PARAIŠKA 

 

Varžybų vieta: Kačerginės „Nemuno žiedas“, Gaižėnėlių km., Kauno raj.; 

Varžybų data: 2018 m. gegužės 6 d. (sekmadienis); 

Varžybų organizatorius: UAB ,,ExpoDesign”, įm. kodas 302701490, adresas: Žirgo Sodų 1-oji g. 23, LT-10245 Vilnius. 

Varžybų informacija: Internetinė svetainė  www.ringchallenge.lt ir/arba  www.fb.com/ringchallengelt  

 
Šiuo dokumentu pareiškiu ir patvirtinu, kad mano (ar mano atstovaujamo nepilnamečio asmens, jei atstovaujamas 

nepilnametis asmuo) patekimas, buvimas VšĮ „Nemuno Žiedas” trasos teritorijoje, esančioje Gaižėnėlių km., Kauno raj. LT-53455 

(toliau – trasa), dalyvavimas UAB ,,ExpoDesign” (toliau – organizatorius) organizuojamose „Ring Challenge“ varžybose (toliau – 

varžybose) vyksta išimtinai mano paties rizika. Patvirtinu, jog galiu (ar mano atstovaujamas nepilnametis asmuo, jei atstovaujamas 

nepilnametis asmuo gali) dalyvauti varžybose be jokio žalingo poveikio mano (ar mano atstovaujamo nepilnamečio asmens, jei 

atstovaujamas nepilnametis asmuo) sveikatai ar turtui. Taip pat įsipareigoju nedaryti (ar užtikrinu, kad mano atstovaujamas 

nepilnametis asmuo, jei atstovaujamas nepilnametis asmuo nedarys) žalos UAB ,,ExpoDesign” nariams (toliau – nariams), transporto 

priemonėms, kitam inventoriui, kitiems dalyviams bei žiūrovams. 

Aš prisiimu visą atsakomybę už trasos ir/ar trečiųjų asmenų dėl mano (ar mano atstovaujamo nepilnamečio asmens, jei 

atstovaujamas nepilnametis asmuo) kaltės patirtą žalą, padarytą man būnant (ar mano atstovaujamam nepilnamečiui asmeniui 

būnant, jei atstovaujamas nepilnametis asmuo) trasos teritorijoje, ir/ar naudojantis transporto priemonėmis, ir/ar kitu inventoriumi, 

įskaitant, bet neapsiribojant dėl mano (ar mano atstovaujamo nepilnamečio asmens, jei atstovaujamas nepilnametis asmuo) kaltės 

sukeltos avarijos ir/ar kitos transporto priemonės, ir/ar kito inventoriaus naudojimo, ar dėl to, kad nevykdžiau (ar mano 

atstovaujamas nepilnametis asmuo nevykdė, jei atstovaujamas nepilnametis asmuo) narių nurodymų ir/ar nesilaikiau (ar mano 

atstovaujamasis nepilnametis asmuo nesilaikė, jei atstovaujamas nepilnametis asmuo) varžybų taisyklių. 

Patvirtinu, kad organizatorius neatsakys už bet kokią mano (ar mano atstovaujamo nepilnamečio asmens, jei atstovaujamas 

nepilnametis asmuo) patirtą žalą dėl mano paties (ar mano atstovaujamo nepilnamečio asmens, jei atstovaujamas nepilnametis 

asmuo) ir/ar trečiųjų asmenų kaltės, būnant trasos teritorijose, ir/ar kitomis naudojantis transporto priemonėmis, ir/ar kitu  

inventoriumi. 

Taip pat pareiškiu ir patvirtinu, kad esu visiškai veiksnus, neturiu (ar mano atstovaujamas nepilnametis asmuo, jei 

atstovaujamas nepilnametis asmuo, neturi) jokių fizinių trūkumų, sveikatos sutrikimų, ir/ar nesu (ar mano atstovaujamas nepilnametis 

asmuo, jei atstovaujamas nepilnametis asmuo, nėra) priklausomas, paveiktas alkoholio, narkotikų ar medikamentų, kitų svaigiųjų 

medžiagų, kurios galėtų turėti įtakos mano (ar mano atstovaujamo nepilnamečio asmens, jei atstovaujamas nepilnametis asmuo) 

sugebėjimui vairuoti kitą transporto priemonę ir/ar keltų pavojų kitų trasos teritorijoje esančių asmenų ir/ar organizatoriaus 

inventoriaus saugumui. 

Suprantu, kad jei bus nustatyta, jog mano (ar mano atstovaujamo nepilnamečio asmens, jei  atstovaujamas nepilnametis 

asmuo) elgesį įtakoja bent vienas aukščiau minėtų faktorių, man (ar mano atstovaujamam nepilnamečiui asmeniui, jei atstovaujamas 

nepilnametis asmuo) bus uždrausta dalyvauti varžybose ir pinigai už varžybas grąžinami nebus. 

Patvirtinu, kad su UAB ,,ExpoDesign” organizuojamų „Ring Challenge“ varžybų taisyklėmis, reglamentu ir papildomais 

nuostatais (toliau - varžybų taisyklės) susipažinau (ar susipažino mano atstovaujamas nepilnametis asmuo, jei atstovaujamas 

nepilnametis), jos man (ar mano atstovaujamam nepilnamečiui asmeniui, jei atstovaujamas nepilnametis asmuo) buvo tinkamai 

išaiškintos, šių varžybų taisyklių sąlygos nėra netikėtos (siurprizinės), jas supratau ir su jomis sutinku. 

Patvirtinu, kad be išimčių laikysiuos aukščiau nurodytų pareiškimų, patvirtinimų ir įsipareigojimų bei varžybų taisyklių ir 

vykdysiu visus darbuotojų nurodymus. Visi mano aukščiau nurodyti pareiškimai, patvirtinimai ir įsipareigojimai galioja neterminuotai. 

Patvirtinu, kad žemiau nurodyti duomenys yra teisingi. Sutinku, kad organizatorius tvarkytų žemiau nurodytus mano asmens 

(ar mano atstovaujamo nepilnamečio asmens, jei atstovaujamas nepilnametis asmuo) duomenis varžybų dalyvių apskaitos ir 

registracijos tikslais bei sutinku, kad jie būtų perduoti į LASF duomenų bazę ne rinkodaros tikslais. 

 

 

Varžybų dalyvis: _________________________________________________________________________________ 
VARDAS PAVARDĖ PARAŠAS 
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VAIRUOTOJAS AUTOMOBILIS 

Vardas  Markė   

Pavardė  Modelis  

Gyvenamasis adr.  Valstybinis numeris  

Miestas  Variklio darb.tūris  

Vairuotojo paž. nr.  Klasė/Grupė Startinis numeris 

El. paštas  
  

Telefono nr.          

 

Jei  vairuotojas neturi vairuotojo pažymėjimo, už jį atsako asmuo: 

Vardas  

Pavardė  

Asmens kodas  

Parašas  

 

 

Varžybų dalyvis: _________________________________________________________________________________ 
VARDAS PAVARDĖ PARAŠAS 
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