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POGODBA O PRIJAVI NA PRIREDITEV, ODPOVEDI IN IZKLJUČITVI 

ODGOVORNOSTI TER PREVZEMU TVEGANJA IN ODŠKODNINI. 
PRED PODPISOM TEGA DOKUMENTA GA PAZLJIVO PREBERITE. TA 

DOKUMENT IMA PRAVNE POSLEDICE IN BO VPLIVAL NA PRAVICE VAŠEGA 
OTROKA TER MU ZMANJŠAL ALI ODVZEL MOŽNOST VLAGANJA TOŽB V 

PRIHODNOSTI. 

 
Glede na dovoljenje, ki sem ga prejel od družbe Swim Bike Run Sport, 

Sportini Marketing, d.o.o (v nadaljnjem besedilu kot: Pripravljavec 
tekmovanja) za sodelovanje na prireditvi IRONKIDS®vključno s povezanimi 

programi ali prireditvami (v nadaljnjem besedilu kot: Prireditev), moram jaz, 

starš oziroma skrbnik/posvojitelj/rejnik/zakoniti zastopnik(skupaj v 
nadaljevanju tega Obrazca "starš” ali “jaz”) mladoletnega udeleženca 

(mladoletniki so tisti pod 18 let; ponekod v nadaljevanju “udeleženec”, 
“mladoletnik” ali “otrok”) podpisati ta Obrazec in se zavedati, da je 

udeleženec moj otrok, kar pomeni, da imam pravno odgovornost ravnati v 

imenu in za račun otroka, da je otrok star manj kot 18 let in da dovoljujem, 
da se moj otrok udeleži tekmovanja IRONKIDS (v nadaljevanju “Prireditev”) 

ter kakršnih koli/vseh dejavnosti, povezanih s tem. razumem in se zavedam, 
da z označitvijo spodnjega okenca ali s svojim podpisom spodaj pravno 

soglašam z izjavami v spodnji Pogodbi o prijavi na prireditev, odpovedi in 

izključitvi odgovornosti ter prevzemu tveganja in odškodnini (v nadaljnjem 
besedilu kot: Pogodba) in z dejstvom, da so te izjave odobrile in se nanje 

oprle Izvzete stranke, kot je navedeno v nadaljevanju. S to pogodbo 
neovirano in prostovoljno priznavam in/ali ravnam v svojem imenu in v 

imenu svojega zakonca, svojih otrok, staršev, skrbnikov, dedičev, najbližjih 

sorodnikov in katerih koli zakonitih ali osebnih predstavnikov, izvršiteljev, 
upraviteljev, naslednikov, ali v imenu koga drugega, ki bi vložil zahtevek ali 

tožil v mojem imenu, kot sledi: 
 

1. S TO POGODBO SE ZAVEDAM IN PREVZEMAM VSA TVEGANJA, KI SO 

POVEZANA Z UDELEŽBO MOJEGA OTROKA NA TEJ PRIREDITVI. Prireditev se 
bo odvijala v dvorani ali na prostem in lahko obsega, vendar se ne omejuje 

na: vaje za ogrevanje; tekmovalno plavanje, kolesarjenje in tek, oboje kot 
trening in na sami Prireditvi; preskus opreme; udeležba v klinikah, na 

treningu, predstavitvah ali v drugih igrah in aktivnostih, udeležba pri kakršnih 

koli aktivnostih, uporaba kakršne koli opreme, objektov ali prostorov ter 
potovanje z letali, kombiji, avtobusi ali drugimi vozili na in z aktivnosti 

(Prireditev in druge aktivnosti skupaj v nadaljnjem besedilu te Pogodbe kot: 
Aktivnosti). Aktivnosti so lahko načrtovane ali nenačrtovane, obvezne ali 

izbirne, odobrene ali neodobrene, in jih izvaja Pripravljavec prireditve, 

Svetovna triatlonska korporacija (v nadaljnjem besedilu kot: WTC) ali katera 
izmed njenih povezanih družb, strukturirane ali nestrukturirane ter 

vključujejo prosti čas. Zavedam se, da lahko vgrajena in druga tveganja in 
nevarnosti (skupaj v nadaljnjem besedilu tega Obrazca kot: tveganja) v 

povezavi s temi aktivnostmi povzročijo poškodbe, nastanek škode, smrt ali 

drugo vrsto škode/izgube mojemu otroku ali drugim osebam. Zavedam se, 
da so tek, kolesarjenje, plavanje in/ali drugi deli te Prireditve nevarni po 

naravi in predstavljajo izjemen preskus fizičnih in duševnih mej mojega 
otroka, kar lahko pripelje do nastanka resnih telesnih poškodb, trajne 

invalidnosti, paralize in smrti ter tudi do možnosti nastanka materialne škode 

ali izgube lastnine. Zavedam se in soglašam, da je moja odgovornost 
ugotoviti, ali je moj otrok dovolj (ustrezno) telesno pripravljen in zdrav, da 

varno sodeluje na Prireditvi, ter potrjujem in dajem zagotovilo, da je ali bo 

moj otrok dovolj telesno pripravljen in ustrezno natreniran za udeležbo na 
Prireditvi, katere se bo udeležil. Izrecno potrjujem, da noben ponudnik 

zdravstvenih storitev meni ali mojemu otroku ni odsvetoval udeležbe na tej 

Prireditvi. Ne trpi za nikakršnim telesnim ali zdravstvenim stanjem, ki bi 
ogrožalo njega/njo ali druge zaradi njegove/njene udeležbe na Prireditvi, ali 

ki bi kakor koli zmanjšalo njegovo/njeno sposobnost varnega nastopanja na 
tej Prireditvi. Sprejemam popolno odgovornost za stanje in ustreznost 

otrokove tekmovalne opreme ter za njegovo/njeno ravnanje v povezavi s to 

Prireditvijo. Razumem, da obstaja možnost uporabe brezpilotnih letalnikov (v 
nadaljnjem besedilu kot: BPL-ji; imenovani tudi: droni) na Prireditvi v 

medijske namene ali druge namene, in prevzemam tveganja, ki so povezana 
s trkom ali kakršno koli škodo ali poškodbo, ki bi bila povezana z BPL-jem. 

Razumem in se zavedam, da obstaja možnost, da se moj otrok na progi sreča 

s cestnim prometom, pomorskim prometom in pešci, ter prevzemam vsa 
tveganja povezana s tekom, kolesarjenjem, plavanjem in/ali drugimi deli te 

Prireditve in z njegovo/njeno udeležbo pod takšnimi pogoji. Prevzemam tud 
katera koli in vsa druga tveganja, ki so povezana z udeležbo mojega otroka 

na tej Prireditvi, vključujoč vendar ne omejeno na naslednje: padci, 

nevarnosti trkov z vozili, ladjami, pešci, drugimi udeleženci in nepremičnimi 
predmeti; nevarnosti, ki izhajajo iz nevarnosti na površinah, okvare opreme, 

neustrezne zaščitne opreme; ter tveganja, za katera so lahko odgovorni 
gledalci ali prostovoljni delavci; ter vremenski pogoji. TVEGANJA SO ZLASTI 

POVEZANA S POŠKODBAMI, IZBOKLINAMI ALI LUKNJAMI NA KOLESU ALI NA 

TEKAŠKI PROGI. Seznama vseh posameznih virov tveganj ni mogoče 
priskrbeti. Nadalje se zavedam, da ta tveganja tudi vključujejo tveganja, ki 

so lahko posledica malomarnih dejanj, opustitev, nepremišljenosti in/ali 
drugega napačnega ravnanja mojega otroka ali ravnanja soudeleženca, 

Izvzete stranke kot je opredeljena v tej Pogodbi, gledalca, prostovoljnega 

delavca in/ali tretje osebe. Zavedam se, da se bo moj otrok udeležil Prireditve 
na lastno odgovornost ter da sem odgovoren za vsa tveganja, ki so povezana 

z njegovo/njeno udeležbo na Prireditvi. 
 

2. Razumem in se zavedam nevarnosti, ki so povezane z uživanjem alkohola 

in/ali drog pred, med in po koncu Prireditve, ter se zavedam, da lahko 
uživanje alkohola in/ali drog poslabša presojo in motorične sposobnosti 

mojega otroka. Prevzemam odgovornost za kakršno koli poškodbo, izgubo 
ali škodo, ki bi bila povezana z njegovim/njenim uživanjem alkohola in/ali 

drog. Pripravljavec prireditve lahko mojemu otroku prepove udeležbo na 

Prireditvi pod vplivom alkohola ali drog (v primeru utemeljenega suma 
zlorabe alkohola/drog kot npr., vendar ne omejeno na: vonj po alkoholu, 

steklene in krvave oči, poslabšane motorične sposobnosti, nerazločnost 
govora, neprimerno obnašanje). 

 

3. Jaz se ODPOVEDUJEM IN ZA VEDNO IZKLJUČUJEM ODGOVORNOST 
Pripravljavca prireditve, Svetovne triatlonske korporacije (WTC), organa 

sankcioniranja tekmovanja, sponzorjev prireditve, organizatorjev prireditve, 
promotorjev prireditve, pripravljavcev prireditve, vodij tekmovanja, sodnikov 

prireditve, uslužbencev prireditve, oglaševalcev, lastnikov nepremičnin, 

prostovoljnih delavcev, administratorjev, izvajalcev, prodajalcev in drugih 
posameznikov ali pravnih oseb, ki sodelujejo na Prireditvi, ter vseh državnih, 

mestnih, okrožnih in drugih vladnih organov, in/ali občinskih agencij, katerih 
lastnina/nepremičnine in/ali osebje služi in/ali na kakršen koli način pomaga 

na lokacijah, kjer se odvija ta Prireditev ali deli te Prireditve, in njihovih 

obvladujočih družb, odvisnih družb in povezanih družb, pooblaščencev, 
imetnikov licenc, vodilnega osebja, direktorjev, partnerjev, družbenikov, 

članov svetov in odborov, nadzornikov, zavarovalnic, posrednikov, 

zaposlenih, prostovoljnih delavcev, izvajalcev, drugih udeležencev in 

predstavnikov ter vseh drugih posameznikov in pravnih oseb, ki so povezane 
z ali sodelujejo v Aktivnostih (v nadaljnjem besedilu posamezno ali skupaj 

kot: Izvzete stranke) za posamezne in vse zahtevke, obveznosti kakršne koli 

vrste, zahteve, odškodnino (vključno z neposredno, posredno, slučajno, 
posebno in/ali posledično), izgube (finančne ali nefinančne) in tožbene 

zahtevke kakršne koli vrste ali narave, ki bi jih lahko imel oziroma vložil moj 
otrok,, vključno s sodnimi stroški, stroški odvetniških storitev in pravdnimi 

stroški (v nadaljnjem besedilu posamezno in skupaj kot: Zahtevki), ki bi 

utegnili nastati iz, so posledica ali so povezani z udeležbo mojega otroka na 
Prireditvi ali s potjo mojega otroka na in s Prireditve, vključujoč vendar ne 

omejeno na uporabo kakršne koli opreme, objektov ali prostorov; z 
malomarnostjo, bodisi pasivno ali aktivno, Izvzetih strank; s posamezno 

kršitvijo zakonskih dolžnosti Izvzetih strank; z mojo smrtjo, poškodbo, delno 

ali trajno invalidnostjo; z materialno škodo in škodo kakršne koli vrste; s 
krajo lastnine; z izgubo ali odtujitvijo lastnine; z Zahtevki, ki se nanašajo na 

nudenje tehničnih ali mehaničnih storitev na kolesu; z Zahtevki, ki se 
nanašajo na nudenje prve pomoči, zdravstvene oskrbe, zdravljenje ali 

zdravstvene odločitve (na prizorišču Prireditve ali drugje) in s kakršnimi koli 

Zahtevki glede stroškov za zdravstveno oskrbo in bolnišnično zdravljenje, 
četudi so ti Zahtevki nastali kot posledica dejanj lažje malomarnosti, 

opustitev, kršitev zakonskih dolžnosti, ali nepremišljenosti Izvzetih strank. 
Zgoraj omenjena izključitev odgovornosti ne velja za škode, ki so nastale kot 

posledica naklepnega (zlonamernega) ravnanja in hude malomarnosti 

Pripravljavca prireditve ali zakonitega predstavnika Pripravljavca prireditve, 
niti za poškodbe, ki ogrožajo življenje, telo in zdravje zaradi kršitve 

dolžnostnega ravnanja iz hude malomarnosti s strani Pripravljavca prireditve 
ali kršitve dolžnosti iz naklepa ali hude malomarnosti predstavnika 

Pripravljavca prireditve ali osebe, ki je bila najeta za izpolnitev obveznosti 

Pripravljavca prireditve. 
 

4. POLEG TEGA SE ZAVEZUJEM in SOGLAŠAM, DA NE BOM VLOŽIL TOŽBE 
proti kateri koli izmed Izvzetih strank za posamezne Zahtevke, katerim sem 

se odpovedal in odrekel v tej Pogodbi. SOGLAŠAM, DA ZAVRAČAM 

KAKŠNOKOLI ODŠKODNINSKO ODGOVORNOST Izvzetih strank in jih 
ODVEZUJEM kakršne koli odgovornosti za plačilo posameznih ali vseh 

nastalih stroškov, Zahtevkov, ki bi jih sam podal ali bi jih podali drugi 
posamezniki ali pravne osebe za obveznosti, ki bi jih morale izpolniti Izvzete 

stranke, vključujoč vendar ne omejeno na sodne stroške, stroške, povezane 

z odvetniškimi storitvami, in pravdne stroške, ki izhajajo iz ali so posledica, 
neposredno ali posredno, v celoti ali delno, prijave ali udeležbe mojega otroka 

na Prireditvi, vključujoč vendar ne omejeno na uporabo kakršne koli opreme, 
objektov ali prostorov; malomarnosti, bodisi pasivne ali aktivne, Izvzetih 

strank; posamezne kršitve zakonskih dolžnosti Izvzetih strank; moje kršitve 

ali kršitve mojega otroka ali nespoštovanja posameznega dela te Pogodbe; 
njegove/njene kršitve ali nespoštovanja tekmovalnih pravil organa 

tekmovanja za sankcioniranje, tekmovalnih pravil Pripravljavca prireditve, 
in/ali WTC-ja, ter podatkov v informacijskem priročniku tekmovalca in iz 

informativnega sestanka tekmovalcev; in/ali dejanj ali neaktivnosti mojega 

otroka, ki povzročijo poškodbo ali škodo kateri koli drugi osebi. 
 

5. Soglašam, da bo moj otrok prebral in spoštoval tekmovalna pravila, ki jih 
je sprejel organ tekmovanja za sankcioniranje (če moj otrok ne zna brati, mu 

bom sam prebral vsa pravila, ki so tu navedena, pred začetkom prireditve), 

vključno s posameznimi pravili glede dopinške kontrole in kontrole 
nedovoljenega uživanja zdravil, tekmovalna pravila Pripravljavca prireditve, 

in/ali WTC-ja, vključno s pravili dopinške kontrole WTC-ja, ter vse podatke in 



 

informacije v informacijskem priročniku tekmovalca in z informativnega 

sestanka tekmovalcev, saj so lahko ti podvrženi občasnim spremembam, in 
vso prometno zakonodajo. Soglašam, da si bo moj otrok pred udeležbo na 

Prireditvi ogledal tekmovalno progo, objekte, opremo in območja, ki bodo v 

uporabi. Če moj otrok meni ali ugotovi, da je katero izmed slednjih nevarno, 
bo to dejstvo takoj sporočil Vodji tekmovanja. Poleg tega se zaveda, da se 

mora udeležiti informativnega sestanka za tekmovalce, da bo tako seznanjen 
z vsemi tveganji, katerim je izpostavljen med Prireditvijo. 

Pripravljavec prireditvese lahko odloči po lastni diskreciji ne organizirati 

informativnega sestanka tekmovalcev za prireditev IRONKIDS in/ali pregleda 
proge za prireditev IRONKIDS. 

 
6. Pooblaščam Pripravljavca prireditve in/ali WTC osebje, predstavnike ali 

izvajalce za pregled katere koli opreme, ki jo uporablja (ali jo namerava 

uporabiti) moj otrok v povezavi s Prireditvijo, vključujoč vendar ne omejeno 
na pregled koles za skrite motorje ali drug mehanizem za umetno 

pospeševanje, s katero koli metodo za pregled, ki jo izbere Pripravljavec 
prireditve in/ali WTC. 

 

7. S to Pogodbo se strinjam s kakršnim koli zdravljenjem, ki se šteje za 
priporočljivo v primeru poškodbe, nesreče ali bolezni mojega otroka med 

Prireditvijo. S svojim podpisom dovoljujem vodji(jam) zdravstvene oskrbe na 
Prireditvi in njegovim ali njenim zastopnikom, povezanim osebam in 

pooblaščenim predstavnikom vpogled v mojo zdravstveno kartoteko (in 

podatke o zdravnikih), če je to potrebno, in tudi zdravljenje po potrebi. 
Soglašam, da prevzemam odgovornost za posamezne in vse stroške, ki so 

nastali kot posledica treniranja za in/ali udeležbe na Prireditvi, vključujoč 
vendar ne omejeno na storitve prevoza z reševalnim vozilom, dneve 

bolnišnične oskrbe, zdravstveno oskrbo in zdravljenje ter zdravnika in 

farmacevtske izdelke in storitve, razen oskrbe in zdravljenja, ki ju krije 
zavarovanje. Soglašam, da odvezujem Izvzete stranke glede kakršne koli 

odgovornosti za te stroške. 
 

8. S tem podpisom podeljujem Pripravljavcu prireditve in WTC-ju in vsakemu 

zastopniku, povezani osebi ali pooblaščenemu predstavniku le-teh, brez 
kakršnih koli omejitev, pravico, dovoljenje in pooblastilo uporabiti ime, 

podobo, glas, pisno izjavo, fotografijo in/ali sliko (videz, podobo) mojega 
otroka in/ali družinskih članov mojega otroka (v nadaljnjem besedilu vse 

skupaj kot: slike), skupaj s pravico do podlicenciranja le-teh, brezplačno, ki 

so bile posnete med Prireditvijo ali drugje s strani Pripravljavca prireditve, 
WTC-ja ali katere izmed povezanih družb ali izvajalcev, in/ali medijev za 

časovno neomejeno uporabo v kakršne koli namene v medijih po svetu, 
vključujoč vendar ne omejeno na uporabo v katerih koli fotografijah, video 

posnetkih, CD-jih, DVD-jih, prenosih, televizijskih prenosih, poddajah 

(»podcasts«), spletnih oddajah (»webcasts), na spletnih straneh, platformah 
za družbene medije, posnetkih, filmih, v oglasih ali v informacijskih, 

izobraževalnih ali promocijskih gradivih, in/ali kakršen koli drug 
posnetek/zapis te Prireditve za kakršen koli namen. Razumem, da so vse 

lastniške in avtorske pravice do teh slik last WTC, in se odrekam kakršnim 

koli pravicam do njihovega pregleda ali odobritve. 
 

9. V nobenem primeru ne sme moj otrok oziroma kdorkoli drug v mojem 
imenu ali v imenu mojega otroka brez predhodnega soglasja WTC-ja: (a) 

uporabiti kakršno koli intelektualno lastnino WTC-ja in/ali njenih povezanih 

družb, vključujoč vendar ne omejeno na oznake in imena IRONMAN®, 
70.3®, Iron Girl®, IRONKIDS®, Velothon®, Cape Epic®, 5150®ter Rock ‘n’ 

Roll®, logotip “M-Dot”, logotip “K-Dot” (skupaj v nadaljnjem besedilu kot: 

WTC IL) in/ali posameznih besed ali znakov, ki se nanašajo na ali namigujejo 

na ali so tako podobni Prireditvi, posameznemu logotipu prireditve, imenu 
Prireditve, lokaciji Prireditve, datumu Prireditve ali dolžini tekmovalne proge 

Prireditve (skupaj v nadaljnjem besedilu kot: IL Prireditve), da povzročajo 

zmedo, ali (b) prodajati, tržiti, distribuirati ali proizvajati posamezne izdelke, 
prireditve, blago, spletne strani, ali storitve z zaščiteno blagovno znamko 

IRONMAN®, 70.3®, z zaščiteno blagovno znamko Prireditve ali z blagovno 
znamko ali oznako, ki uporablja (i) posamezen logotip Prireditve, (ii) 

posamezno ime Prireditve, (iii) posamezno IL Prireditve ali (iv) posamezno 

IL WTC (vključujoč vendar ne omejeno na besedo »IRON« ali tuj prevod le-
tega kot predpona za, ali sestavni del posamezne tekme, prireditve, 

trgovskega imena, blagovne znamke, imena organizacije, imena kluba, ali 
znamke katere koli vrste, ki je v kakršni koli povezavi s triatlonom, triatlonci, 

treningom, treniranjem ali posameznim vzdržljivostnim športom). 

 
10. Zavedam se in soglašam, da lahko Pripravljavec prireditvekadarkoli po 

lastni presoji, z ali brez kakršnega koli predhodnega obvestila, preloži, 
spremeni ali odpove Prireditev iz katerega koli razloga, če meni, da niso 

pogoji na dan tekmovanja dovolj varni ali so drugače neprimerni za 

Prireditev. Če pride do preložitve, spremembe ali odpovedi Prireditve iz 
katerega koli razloga, vključujoč vendar ne omejeno na naravne nesreče ali 

višjo silo (vključujoč, vendar ne omejeno na veter, razburkano morje, dež, 
toča, orkan, tornado, potres), teroristična dejanja, ogenj, zagrožena ali 

dejanska stavka, delovni nemiri, ustavitev dela, upor, vojna, elementarna 

nesreča, poplava, neizbežna smrt, pogoji na progi ali iz kakršnega koli 
drugega razloga, ki je izven nadzora Pripravljavca prireditve, ne bo nobenih 

vračil prijavnine Pripravljavca prireditve ali katerih koli drugih stroškov, ki bi 
nastali v povezavi s to Prireditvijo. 

 

11. Razumem, da si Pripravljavec prireditve pridržuje pravico, po lastni in 
popolni diskreciji, zavrniti prijavo, kadarkoli preklicati prijavo katerega koli 

prosilca, in/ali diskvalificirati katerega koli posameznika iz Prireditve. 
Udeleženec se odpoveduje kakršnim koli odškodninskim zahtevkom, ki 

izvirajo iz zavrnitve ali preklica prijave, ki presega vrednost prijavnine. 

 
12. S posredovanjem vloge mojega otroka (te vloge) za prijavo na Prireditev, 

ki jo je organiziral in licenciral Pripravljavec prireditve, izrecno soglašam z 
osebno pristojnostjo sodišč v Kopru v kakršnem koli sporu, ki izhaja iz 

njegove/njene prijave ali njegove/njene udeležbe na Prireditvi Pripravljavca 

prireditve. Če se katero koli določbo iz te Pogodbe šteje za nezakonito, 
neveljavno ali neizvršljivo iz kakršnega koli razloga, se tako določbo 

obravnava ločeno od te Pogodbe in ne vpliva na veljavnost ali izvršljivost 
preostalih določb. Pripravljavec prireditve in udeleženec se zavežeta 

nadomestiti katero koli tako neveljavno ali neizvršljivo določbo (ali njen 

neveljaven ali neizvršljiv del) s tako veljavno in izvršljivo določbo, ki se 
najbolj približa namenu in cilju take neveljavne ali neizvršljive določbe (ali 

njenemu neveljavnemu ali neizvršljivemu delu); podobno velja za kakršne 
koli razlage, ki jih sprejme posamezen državni organ. 

 

13. Skrbnik, ki podpiše to Pogodbo v imenu poslovno nesposobne ali duševno 
prizadete osebe (v nadaljnjem besedilu kot: Omenjena oseba), se s tem 

dokumentom zaveda, da ima ona ali on pravno sposobnost in pooblastilo 
ravnati v imenu Omenjene osebe ter da Omenjeno osebo pravno zaveže k 

spoštovanju Pogodbe. Skrbnik, ki podpiše to Pogodbo, soglaša s tem, da 

Izvzete stranke odveže odgovornosti za povrnitev odškodnine za nastale 
stroške, vložene zahtevke, ali obveznosti, ki so jih naprtili tem strankam kot 

posledico posamezne neustrezne pravne sposobnosti ali pooblastila za 

ravnanje v imenu Omenjene osebe pri uveljavitvi te Pogodbe. 
 

14. Zavračam kakršno koli odgovornost Izvzetih strank za plačilo odškodnine 

mojemu otroku ali tretji osebi, ki je nastala zaradi spremstva mojega otroka 
na kakršen koli način do ciljnega žleba (ciljna črta) s strani osebe, ki se ni 

prijavila na tekmo. Tega ne bo mogoče uveljaviti, kadar je bila škoda 
povzročena iz hude malomarnosti ali naklepa (zlonamerno) s strani Izvzete 

stranke. V primeru, da je škoda povzročena mladoletni osebi, za katero mora 

skrbeti tekmovalec, ta izključitev odgovornosti velja tudi za te mladoletne 
osebe. V primeru zahtevkov tretjih oseb proti Izvzeti stranki zaradi opisanih 

primerov zahtevka se jaz zavežem izključiti odgovornost Izvzetih strank za 
plačilo odškodnine. 

 

15. Oba z otrokom se zavezujeva, da bova v času IRONKIDS ekološko 
zavestna. Do okolja in narave bova odgovorna in spoštljiva tako, da je ne 

bova onesnaževala, odpadke pa bova ustrezno ločevala in reciklirala. 
 

16. Zavedam se, da bo udeležba mojega otroka podvržena pogojem iz te 

Pogodbe, ki sem jih prejel, prebral, razumel in sprejel. Mojega otroka sem 
tudi seznanil z vsemi veljavnimi pravili. 

 
17. Če podpišem to Pogodbo tako na spletu kot na prizorišču samem, 

soglašam, da različica Pogodbe na samem prizorišču prevlada in je 

zavezujoča, saj se spletna različica lahko razlikuje od navedene različice. 
 

S TEM PODPISOM POTRJUJEM, DA IMAM OSEMNAJST (18) LET (ALI BOM 
OSEMNAJST NA DAN TEKMOVANJA) ALI VEČ IN DA IMAM POLNO (KOT JO 

ZAHTEVA ZAKONODAJA) POSLOVNO SPOSOBNOST SKLENITI TO POGODBO, 

DA SEM PREBRAL TO POGODBO, DA POPOLNOMA RAZUMEM NJENO VSEBINO 
TER DA SEM ZAVESTNO IN PROSTOVOLJNO PODPISAL TO POGODBO. 

POTRJUJEM TUDI, DA SEM VSE PRAVICE IN OBVEZNOSTI TER ODPOVEDI PO 
TEJ POGODBI SPREJEL V SVOJEM IMENU IN IMENU SVOJEGA OTROKA. 

 
Ime in priimek:__________________________________ 

 

________________________________________________ 

 

Starost: _____ 

 

 

Datum:__________________  

 

 

BIB:_________________ 

 

Podpis starša ali skrbnika:  

________________________________________________ 


