
 

 

   - الشروط واألحكام  - 2023ماراثون الرياض 

م االتحاد السعودي الرياضة للجميع  
ّ
ظ

َ
نظمة(    -ن

ُ
)ُيشار   -   2023الجلسة الثانية من ماراثون الرياض  -)ُيشار إليه فيما بعد باسم الجهة امل

تعرض هذه     رعاية وزارة الرياضة واالتحاد السعودي أللعاب القوى.تحت    2023شهر فبراير    11بتاريخ    -إليه فيما بعد باسم الفعالية(  

 .  واالتفاق عليها االطالع جميع املشاركين أثناء التسجيلويتعين على ، الفعاليةب القواعد واللوائح الخاصة  املستندات 

 (القواعدُيشار إليها فيما بعد باسم )  للفعاليةالقواعد الرياضية   -1

جريت مع  ي  تال   الفعاليةب ملنتجات أو الخدمات املتعلقة  جميع طلبات ا الشروط العامة للمشاركة املطبقة على   -2
ُ
 أ

ُ
من  نظمة  الجهة امل

    .منصة التسجيل الحقة خالل وسيط  

القانوني )فوق سن  تشير املصطلحات "أنت" و"ملكك" و"نفسك" إلى أنك مشارك، أو مستهلك، أو بصفتك أحد الوالدين، أو الوص ي  -

 .( إذا كان املشارك أو املستهلك قاصًرا في بلد إقامته18

  

الية إلى موافقتك الصريحة وغير املشروطة على هذه القواعد والشروط العامة للمشاركة -  .يشير تسجيلك لالشتراك بالفعَّ

 

  لوالية األمر   كان هناك ممارسة مشتركةلقاصر فقط تسجيل الطفل في الفعالية. أيًضا، إذا  ولي أمر الطفل /ايمكن ل  -

قد قرأ هذه الوثيقة    أمر الطفل اآلخر  ولي؛ فإن الممثل القانوني للطفل يضمن للجهة المنظمة أن  )أكثر من ولي أمر واحد( 

 وقبلها من دون تحفظ. 

وهذه الشروط العامة للمشاركة  )الموجود في موقع التسجيل(في حالة وجود تناقض بين شروط استخدام الملحق -

 .والقواعد، فإن القواعد تسود على الشروط العامة للمشاركة، والتي بدورها تسود على شروط استخدام الملحق

 

يجوز للجهة املنظمة مراجعة الشروط العامة للمشاركة والقواعد وتحديثها في أي وقت، والتأكد من فحصها بانتظام. تسري أّي تغييرات  

إجر  العامة  يتم  الشروط  من  معدلة  نسخة  نشر  الحصر:  ال  املثال  سبيل  على  ذلك،  في  بما  وسيلة،  بأي  اإلخطار  بعد  الفور  على  اؤها 

الية. الفعَّ موقع  على  هذه  والقواعد  العامة    www.riyadhmarathon.orgللمشاركة  الشروط  على  كبيرة  تغييرات  إدخال  حالة  وفي   .

 هة املنظمة عن طريق البريد اإللكتروني على عنوانك املذكور في امللحق. للمشاركة و/أو القواعد، فستبلغك الج

  القواعد الرياضية -1

 
ُ
أحكام وشروط القواعد في حالة التعارض مع  دائًما تسود و "(. لفعاليةبا)"ي الوثيقة التالية على أي مشارك املحددة ف  "(القواعدطبق )"ت

 الشروط العامة للمشاركة. 

 املسار  1-1



 

هو    4من    الفعاليةتكون  ت  كما  عليه  مسارات  ) منصوص  إلى  أدناه  العاملية  باإلضافة  القوى  ألعاب  لقاعدة  وفًقا  الصلة(  ذات  املسافة 

 املحلي أللعاب القوى:  االتحاد و 

 كم  4عائلي بطول   ترفيهيسباق   -1

 كم  10سباق  -2

 نصف ماراثون  -3

 ماراثون  -4

 شروط املشاركة  1-2

 التالية:تخضع أهلية املشاركة للشروط 

من  تسجيلهم    أكدوابشرط أن يكونوا قد    الفعاليةالسن املنصوص عليه املشاركة في  الذين تزيد أعمارهم عن  املشاركين  يحق لجميع  

 واملواعيد النهائية للتسجيل التالية:  السنوفًقا ملتطلبات  - Suffixمنصة التسجيل الرسمية: خالل 

 : مفتوح لجميع األعمار تحت إشراف الوالدين كم 4عائلي بطول   سباق ترفيهي -1

 2023فبراير   10( عاًما كحد أقص ى في 17كم: ال يقل عن سبعة عشر )  10شارك في سباق امل  -2

 2023فبراير   10( عاًما كحد أقص ى في 18نصف ماراثون: ال يقل عمره عن ثمانية عشر ) -3

   2023فبراير   10بحلول تاريخ  ( عاًما20ماراثون: أال تقل سنّك عن عشرين )   -4

 

الية للتأكد من أنها تتم وفًقا لهذه القواعد، وال سيما وفًقا للشروط املتعلق ة  يتم تذكير املشاركين بأنه سُتجرى الفحوصات خالل الفعَّ

 بالسّن والشهادات الطبية. 

 

 ع رقم السباق يجمت 1-3

 وفًقا ملا يلي:  الفعاليةفي قرية شخص ي  شكلب التوقيت  شرائحالسباق باإلضافة إلى أرقام  الحصول على  يتعين على املشاركين

لمشارك أو استالمه  ل   في موقع تسجيل الفعالية همن خالل حساب  تحميلهالذي يمكن  للمنظمين و تقديم املشارك لخطاب اإلخطار -1

   .الفعاليةعبر البريد اإللكتروني )بمجرد اكتمال عملية التسجيل( قبل 

 جواز سفر(. هوية رسمي ) ساري و إحضار إثبات هوية  -2

 التوقيت.  وشرائح ليتمكن املشاركون من جمع أرقام السباق  الفعاليةيص منطقة مخصصة في قرية خص ت   يتم

 مساًء. 10:00صباًحا حتى  9:00من الساعة   2023فبراير 10التوقيت في  وشرائح أرقام السباق  تجميع

 ه وأسعار 2023 التسجيل شروط  1-4



 

تنفيذ عمليات   للفعالية  من خالل بشكل حصري   لفعاليةلالتسجيل  يتعين  في  األشخاص  على  يتعين  .    موقع التسجيل  الذين يرغبون 

 استيفاء ما يلي: الفعاليةاملشاركة في 

 Suffix :suffix.events/event/detail/518املوقع الرئيس ي للتسجيل: ٍالتسجيل من خالل  -1

   تسجيل   نموذج  ملء -2

 قبول شروط االستخدام وسياسة السرية دون شروط  -3

  كم 4 كم 10 املاراثون  نصف الكامل املاراثون 

ا99   سعوديًّ
ً

ا 79 ريـاال  سعوديًّ
ً

ا 39 ريـاال  سعوديًّ
ً

ا 29 ريـاال  سعوديًّ
ً

 التسجيل املبكر  ريـاال

 2023يناير  1قبل 

ا 139  سعوديًّ
ً

ا 99 ريـاال  سعوديًّ
ً

ا 69  ريـاال  سعوديًّ
ً

ا 49 ريـاال  سعوديًّ
ً

   - املوعد في التسجيل ريـاال

 2023فبراير  10 قبل

 الضرائب، بالسعر الساري في يوم التسجيل األسعار بالريال السعودي، شاملة جميع  التعبير عن* 

 اكتمال التسجيل، ال يزال اإللغاء ممكًنا ولكن ال يمكن استرداد األموال عند** 

 يمكن أن تطلق الجهة املنظمة عروًضا خاصة لتخفيض الرسوم على رقم السباق الخاص بك. ***

 

 رقم الصدرية 1-5

 على املشارك االلتزام بالقواعد التالية: يتعين و  الالحقة.من  الصدرية رقم على جميع املشاركين  يحصل 

 للعين. ظاهًرابطريقة تجعل رقم املشاركة  الصدرية  بشرط إرفاق رقم املشارك  صدر على  الصدريةإرفاق رقم  -1

 .ا أو طيه الصدريةال يمكن قطع رقم  -2

 .الصدريةأثناء توزيع الالحقة  ي حصل عليه منتال  خالف أخرى  صدريةال ُيسمح للمشارك بارتداء رقم  -3

 املشارك في حالة عدم االلتزام بالقواعد املذكورة أعاله. أهليةعدم  تسري  -4

إن صدرية السباق شخصية، وال يمكن نقلها إلى أي شخص آخر. في حالة تحويل رقم صدرية السباق إلى أي شخص آخر،   -5

 .ُيستبعد هذا املشارك من النتيجة النهائية

املشارك ارتداء رقم الصدرية في جميع مراحل السباق )من البداية إلى النهاية(. في حالة فقدان رقم الصدرية سوف  يجب على  -6

 .ُيستبَعد املشارك من النتيجة النهائية

 

 .، وال يمكن استرداد املبالغ املسددة تحت أي ظرف من الظروف، ما لم ُينص على ذلك في القواعد على وجه التحديد- 

 

 .تسجيل يترتب عليه صدور رقم سباق. وال يمكن نقل أرقام السباق ألشخاص آخرين تحت أي ظرف من الظروفكل  -

 

 

 

 



 

 التحكيم الرسمية   لجنة 1-6

 تتكون لجنة التحكيم الرسمية من: و  سيتم توقيت جميع السباقات في الفعالية

 السعودي أللعاب القوى.  االتحادحكم  -1

 السعودي أللعاب القوى. االتحاد ميعينهلحكم ل   ينمساعد حكام -2

 

 تطبيق ما يلي:  سيتمكيلومترات  5كل 

 محطات املرطبات على طول الطريق بالكامل وبعد خط النهاية لجميع املشاركين. -1

 .طبيةلجميع الحاالت ال الفريق الطبي  استعداد  -2

 

البداية( حسب صعوبات مضمار السباق  تحدد الجهة المنظمة حدًّا زمنيًا لعبور خط النهاية )ابتداء من عبور خط  -

( ساعات لنصف  3( ساعات لمسافة الماراثون الكاملة، وثالث )6والقيود الفنية وما إلى ذلك، ويتم تثبيته عند ست )

كم. بالنسبة إلى مسافة الماراثون الكاملة، والتي ستتألف من دورتين من مسافة   10( لمسافة 2الماراثون، وساعتين )

ٍّ قدره ثالث )نصف الماراثون ( ساعات إلكمال الدورة األولى. سيتم تخفيض تصنيف أي  3، يتم تحديد حد ٍّ زمني 

 .مشارك يتجاوز هذه األوقات المحددة، حتى لو عبر خط النهاية

 

 عند مرور سيارة نهاية السباق، يجب على المشاركين االمتثال لقواعد المرور.

 

 نظام التوقيت 1-7

 

إلكترونية لكل مشارك عند تسلُّمه رقم السباق )الشريحة متصلة بالجزء الخلفي من أرقام السباق(،  ستصدر شريحة 

على أن تُفعل تلقائيًا من أول خط البداية لمتابعة االلتزام بالسباق عند كل جهاز هوائي على طول مضمار السباق وعند  

يها أو ثنيها. ولن يُسجل المشاركون على أنهم  خط النهاية. ولكي تعمل شريحة التوقيت بشكل صحيح، يجب تجنب ط

أنهوا السباق في حال عدم اتباع المسار المحدد للسباق من قبل الجهة المنظمة أو هؤالء الذين يستخدمون المساعدة  

 ."البشرية و/ أو المادية، أو الذين يعبرون خط النهاية من دون رقم السباق " الشريحة

 

روني وفقًا لمتطلبات الموثوقية الصارمة. على الرغم من االختبارات التي أجرتها الشركات  تم اختيار نظام الكشف اإللكت

المصنعة، إال أن هناك نسبة منخفضة للغاية من حاالت عدم الكشف ما زالت محتملة. ونظًرا لنقص المعلومات الناتج  

لفعلي للمشارك المعني في الترتيب. لن  عن عدم االكتشاف، قد ال تتمكن الجهة المنظمة من إظهار الوقت الرسمي أو ا 

 تكون الجهة المنظمة مسؤولة عن ذلك. 

 

 تصنيف  1-8

في باقي الفئات  ، باإلضافة إلى المشاركين    المحترفين  بداية سباق للرياضيين في    يةجوائز المالالومن السباق  االنتهاء    اعتماد وقتيعتمد  

 التصنيف الرسمي على الموقع اإللكتروني حسب وقت الشريحة. . يتم عرض رصاصة البداية ، على وقت العامة



 

 

 الخدمات العامة  1-9

 ركين. اباملشالخاصة واملعنية تأمين إغالق الطرق باإلضافة إلى إدارة جميع تدابير السالمة املفوضة على الجهات الحكومية يتعين  

بدء    املسارإغالق جميع املداخل واملخارج على    حتى  باًحاص4:00من الساعة    بداية).  الفعاليةنهاية  وستبقى مغلقة حتى    الفعاليةقبل 

 . (ساءً م 2:00 الساعة

وقد   املنظمة.  للجهة  تابع  طبية  مقدم خدمة  ويوجد  الطرق،  على  السالمة  السعودية  العربية  باململكة  املختصة  السلطات  ُتقرر  تدير 

استبعاد مشارك ما ألسباب طبية. وال تتحمل الجهة املنظمة، تحت أي ظرف من الظروف، املسؤولية حيال املشاركين الذين لم يتموا  

 السباق بعد صدور قرار باستبعاد هؤالء األشخاص من قبل الخدمات العامة.

  

 الوصول إلى املوقع واألمن 1-10

 بشدة على املشاركين إحضار أشياء قد تكون ضارة أو تسبب إصابة للمشاركين اآلخرين.ألغراض السالمة، ُيحظر  تحقيًقا 

هذا الشرط إلزامي لدخول  ُيعد  و .  الفعاليةعند مدخل أي منطقة مخصصة قبل بدء  يتعين تقديمه  و ا  الصدرية واضًح أن يكون رقم    يجب

 املوقع. 

فرض قيود على الدخول.اراثون للجمهور والعائالت  امل قرية إتاحة   واألصدقاء، وال تُ

 على أنه يجوز للجهة املنظمة استدعاء أفراد األمن وتفويضهم    -
ً
للدخول إلى املوقع واملشاركة في الفّعالية، يقر املشارك ويوافق صراحة

متثال لهذا الفحص. إذا  لفحص جميع األشخاص وكذلك تفتيش متعلقاتهم الشخصية. يجب على كل من يرغب في الدخول إلى املوقع اال 

 رفضوا ذلك، فلن ُيسمح لهم بالدخول إلى املوقع. 

 

الية    - الية أو حظر مشاركتهم إذا كان من املحتمل أن يعرقل سلوكهم سير الفعَّ يجوز للجهة املنظمة وموظفي األمن رفض الدخول إلى الفعَّ

املثال ال   على سبيل  اآلتية  الظروف  في ظل  و/أو سالمة  بسالسة، وال سيما  و/أو عبور  السباق  يعيق  قد  ش يء  أي  استخدام  الحصر: 

املشاركين اآلخرين، أو استخدام أي مواد ترويجية بأي شكل من األشكال لرأي ]سياس ي أو فلسفي أو ديني[ من املحتمل أن يضر بصورة  

الية، والسلوك غير الطبيعي أو غير املناسب أو غير األخالقي للمشارك.  الفعَّ

 

 لتأمينا 1-11

 ،السرقة الحصر ال المثال سبيل على ، المشاركين بممتلكات تتعلق اضرار أي عن مسؤولة المنظمة الجهة تكون لن
 يلحق ضرر أي عن المنظمة الجهة تجاه  إجراء أي  اتخاذ بعدم  المشاركون يتعهد وبالتالي، وغيرها والخسارة  والكسر

 لممتلكاتهم الحادث هذا مثل وقوع حالة في كاملة المسؤولية المشاركون ويتحمل بمعداتهم،

يتحمل جميع املشاركين تكاليف تأمين السفر والتأمين الطبي و املسؤولية الكاملة عن سداد أي نفقات عالج صحي أو طبي أو جراحي  

 يتم تكبدها أثناء الفعالية.

 

 استخدام الصور  1-12



 

 صور املشاركين  1-12-1

خالل  ، واملتنازل لهم واملستفيدين )مثل شركائه التجاريين(  للجهة املنظمةوغير القابل لإللغاء  الخاص به  صريح  ت يمنح املشارك إذن ال

التي  وبعدها   الفعالية لتقطت  ، لنشر الصور الفوتوغرافية والصور ومقاطع الفيديو والصوت و / أو املواد املماثلة 
ُ
أو  ا في    ُسجلت و / 

ستحدثأو التي حالًيا وسائط املعروفة جميع أشكال المن خالل  -الفعالية
ُ
 حيث يمكن التعرف على املشارك كلًيا أو جزئًيا.  -فيما بعد  ت

 

تجنب  وبغية رك. اللمشأّيا كان نوعه حقوق الطبع والنشر لنشر املواد املذكورة أعاله دون دفع أي تعويض الجهة املنظمة رك ايمنح املش

األنشطة الرياضية للمشاركين  وبصورة أشمل  أن يشمل هذا الحق املمنوح أسماء املشاركين والتشابهات والصور واألصوات  يتعين  الشك،  

بالتنازل للشركاء التجاريين للفعالية الستخدام  للجهة املنظمة  )"الصورة"(. باإلضافة إلى ذلك، يسمح املشارك صراحة    الفعاليةفي سياق  

 لترويج واإلعالن. الصورة ألغراض التسويق وا 

 

 

  راها مناسبة عند استخدام صورة املشارك. عالوة على ذلك، يحق تتطبيق أي تعديالت أو إضافات أو عمليات حذف  للجهة املنظمة  يحق  

وبشكل عام، أي  ،  غير ذلكوالشعارات والعالمات التجارية و الشهيرة  ربط و / أو دمج صورة املشارك مع التوقيع والعبارات    للجهة املنظمة 

ستخدم التي  التواصل لتوضيح وسائل الجهة املنظمة  ختاره تعنصر من أي نوع 
ُ
 من خاللها الصور.ت

 يضمن املشارك عدم التزامه باتفاقية حصرية أو مشاركة تجارية تتعلق باستخدام صورته.

 الفعالية صور  1-12-2

التقطوها  التي    للفاعليةعلى املشاركين تحت أي ظرف من الظروف االمتناع عن استخدام الصور الثابتة و / أو الصور املتحركة    يتعين

الكمبيوتر   اللوحية وأجهزة  الذكية واألجهزة  والهواتف  املحمولة  الهواتف  الحصر،  املثال ال  الشخصية، على سبيل  األجهزة  من خالل 

بشكل  أن يقتصر استخدام هذه الصور  ويتعين  .  الفعاليةعالن و / أو األغراض الترويجية و / أو التجارية خارج  املحمولة والكاميرات لإل 

 على االستخدام الشخص ي للمشارك. حصري 

 

 الشخصية   ياناتالب 1-13

عد
ُ
خصصة للموظفين املعتمدين من  باسم "البيانات"( مُ   بعدشار إليها فيما  التي يرسلها املشاركون )يُ   بشكل عام،   ، البيانات الشخصية  ت

 .  البيانات هذهفي  متحكمة  تعتبر  التي الجهة املنظمة، 

الرجوع إلى الشروط العامة للمشاركة.   املنظمة الجهة تشترط،  املنظمة الجهةسياسات حماية بيانات ب املتعلقةعلومات امل للحصول على 

ا في 
ً
 األحكام التالية بعناية:على  االطالعأيًضا الجهة املنظمة  تشترط، الفعاليةبصفتك مشارك

 فترة االحتفاظ بالبيانات: 

املؤقت للمدة التي    الحفظالجهة املنظمة في    تباشر. في نهاية هذه الفترة،  الفعاليةاالحتفاظ بالبيانات ملدة ثالث سنوات من نهاية    يتعين

 تحددها األحكام القانونية في اململكة العربية السعودية بشأن حماية البيانات. وبعد ذلك سيقتصر وصولهم في إطار قانوني أو قضائي. 

  لألحكام، وفًقا  ةاملنظم  الجهةطلبها  ت  أن   املمكن   من  التي   البيانات  أو بأي بيانات صحية،    ةاملنظم  الجهةحتفظ  ن : لن  البيانات الصحية

 .19-كوفيدإلثبات عدم إصابة املشارك بفيروس بالقواعد  الخاصة 1-3 املنصوص عليها في املادة



 

 

 

 

 

 التصوير الجوي  1-14

 إجراء التصوير الجوي أو الطائرات بدون طيار ألغراض التسويق والترويج. الجهة املنظمة على يتعين  

ويجب عليهم التأكد من اتخاذ جميع االحتياطات  من ذلك،  متًرا فوقهم أو أقل    30يجب إخطار املشاركين بتوافر هذه املعدات على ارتفاع  

 الالزمة. 

 تعيين موظفين محترفين ومعتمدين ألداء خدمات التصوير املذكورة أعاله. الجهة املنظمة  على   يتعين

 

 البيئة مراعاة 1-15

توفير صناديق القمامة وتركيبها    يتعين على الجهة املنظمة ضرر أو نفايات للبيئة بما في ذلك البيئة الطبيعية للمسار.    التسبب في أّي يحظر  

 جميع املناطق والطرق.  في 

 بداخلها.    نفاياتال يجب على املشاركين استخدام صناديق القمامة املذكورة أعاله إللقاء  

 القواعد املحددة أعاله.  يتم مراعاة واستبعاد أي مشارك من الفعالية إذا لم  معاقبة  للجهة املنظمةيحق 

 

 املسار املعدات واملركبات املحظورة على  1-16

أو املعدات  وغير ذلك  ألواح التزلج  و   الدراجات البخارية و ُيحظر على املشاركين استخدام املركبات على سبيل املثال ال الحصر )الدراجات  

 . (بعد عبور خط البداية

اعتماد هذه املركبات واملعدات  يتعين على الجهة املنظمة  استخدام املركبات واملعدات على املسار.    بمفرده   ةاملنظمالجهة  يحق لفريق  

 قبل استخدامها.

 

 

 

 اختبارات مكافحة املنشطات 1-17

بقواعد ولوائح ألعاب القوى العاملية املتعلقة بمكافحة املنشطات، وبالتالي يجب إجراء اختيار عشوائي للمشاركين  الجهة املنظمة  لتزم  ت 

له بصورة    ر الجهة املنظمةاختيا  عند اختبار مكافحة املنشطات في أي وقت. يتعهد كل مشارك بإكمال اختبار مكافحة املنشطات  إجراء  و 

 ة.عشوائي 

،  عند االختبار  إلجراء اختبار مكافحة املنشطات أو في حالة وجود أي نتيجة إيجابيةأي مشارك  رفض  يتعين على الجهة املنظمة، في حالة 

 ذات الصلة.  الجهاتإصدار دعوى تأديبية موجهة إلى املشاركين وتقديمها إلى 

 



 

 

 

 

 

 

 لغاء اإل -تأجيل ال -تعديل ال 1-18

ضرورًيا للسالمة  أمًرا في حالة اعتباره للجهة املنظمة حصرًيا   اختصاًصاأن يكون إلغاء الفعالية و / أو تأجيلها و / أو تعديلها دائًما  يتعين

 العامة. 

 إحدى النتائج التالية:الجهة املنظمة ظروف خارجة عن إرادة نتيجة ل إلغاء و / أو تأجيل الفعالية  على  يترتب

تاريخ ووقت  وتحدد الجهة املنظمة    أخرى، بفعالية    اة امللغ  الفعالية تقديم تعويض للمشاركين مثل استبدال    ةاملنظمالجهة  قترح  ت قد   -1

 .للجهة املنظمةمن خالل قنوات االتصال الرسمية  اعنه  وتعلنالحًقا    ةالجديد الفعالية 

حدد الجهة املنظمة  تأجيل الفعالية لفترة محددة،   -2 ويتم اإلعالن عنها من خالل قنوات  ة،  لفعالي لنفس ا  ينجديدتاريخ ووقت   الحًقاتُ

 للجهة املنظمة.  االتصال الرسمية  

على رقم السباق وال يشمل أي نفقات أخرى يتكبدها    مقابل رقم السباق   تكبدوها تعويض املشاركين بالتكلفة التي  يجب أن يقتصر  -3

 املشاركون.

 

 

 

 - إخالء املسؤوليةنموذج  - 2023ماراثون الرياض 

املوافقة على شروط وأحكام الفعالية املذكورة أعاله، والتوقيع   ،  2023يتعين على املرشحين، عند الترشح واملشاركة في ماراثون الرياض 

 أدناه. الوارد على نموذج التنازل عن الفعالية 

املنظمة    الجهةها  تأوافق على املشاركة في الفعالية التي أقامو .  بالفعاليةمجموعة القواعد واللوائح الخاصة  ب   االلتزامعلى    ، املوقع   أنا  أقّر، 

 على مسؤوليتي الخاصة.الفعالية   فيأكن الئًقا طبًيا وسأشارك  لم ما( 2023ماراثون الرياض ) 2023شهر فبراير  11 بتاريخ 

أي ضرر أو خسارة قد تنشأ  مسؤولية  واملتطوعين    وجهات التنظيموالشركاء  الجهات املنظمة والجهات الراعية    عدم تحمل أوافق على  

 .الفعاليةأثناء 

 للجهات املنظمة    أوافق على منح اإلذن
ُ
امل بياناتي  التُ الالحقة    في سجلة  الستخدام  التي  ،  الفعالية أثناء    تقط والصور ومقاطع الفيديو 

 التسويق والترويج.ألغراض 

 ( ، فيجب أن يتم تسجيلك في الحدث من قبل والديك أو الوص ي القانوني. 18إذا كان عمرك أقل من ثمانية عشر عاًما )

 للتسجيل واملشاركة في الحدث ، فإنك تقر  بما يلي:

 أنك بصحة جيدة  -



 

 أنك قادر جسدًيا على املشاركة في الحدث -

 الحدثأنك واثق من أنه يمكنك إكمال  -

 أنك على دراية بإجراءات السالمة والطوارئ الخاصة بالحدث  -

 

أوافق على الشروط واألحكام املذكورة أعاله ، عن نفس ي. أؤكد أنني مفوض لقبول الشروط املنصوص عليها ألي مشارك أقوم بتسجيله  

 نيابة عنهم

 

 

 


