
                                                                                 

BRM 300 

Pretenzijų atsisakymas 

 

Aš: ________________________________________________ 

Esu registruotas į brevetą BRM 300, kuris vyks 2022 birželio 11d. 

Pasirašydamas patvirtinu: 

- Esu geros fizinės sveikatos 

- Galiu dalyvauti ilgų atstumų mėgėjiškame važiavime dviračiu  

- Turiu galiojantį sveikatos draudimą 

- Gavau maršruto aprašymą ir breveto žemėlapį 

- Nesu paveiktas draudžiamų preparatų (tokių kaip alkoholis, narkotikai ir kt.) nesu neblaivus (girtas) 

ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų (narkotikų, vaistų, kitų svaigiųjų medžiagų), nesu 

susirgęs ar pavargęs, taip kad galėtų kilti pavojus saugiam eismui 

- Dėvėsiu šalmą eismo metu ir turiu priekinę baltą ir galinę raudoną lemputes, taip pat šviesą 

atspindžią liemenę ir naudosiu važiuojant tamsoje ar blogo matomumo sąlygomis 

- Laikysiuosi Brevets de Randonneurs Mondiaux taisyklių 

- Laikysiuosi Kelių eismo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-12-11 nutarimu 

Nr.1950 Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo (Valstybės žinios, 2003-01-23, Nr. 7-263) su visais jos 

vėlesniais pakeitimais; už Kelių eismo taisyklių pažeidimus atsakau asmeniškai 

- Gerbsiu Gero elgesio kodą 

- Važiuosiu atsakingai ir išskirtinai tik savo rizika 

- Atsisakau nuo bet kokių pretenzijų Organizatoriui dėl žalos, susijusių su mano sveikatos sutrikdymu 

ar gyvybės praradimu, kita turtine ar neturtine žala, jei ji kiltų dėl dalyvavimo šiame brevete metu 

Taip pat sutinku: 

- Kad breveto maršrutas nėra specialiai žymėtas keliuose, visą informaciją rasiu maršruto aprašyme ir 

breveto žemėlapyje, breveto metu visuomeninis transportas neuždaromas. 

- Brevetas nėra lenktynės, o važiavimas kartu ar atskirai su kitais breveto dalyviais 

- Per brevetą būsiu savarankiškas ir neturėsiu organizuotos medicininės, techninės ar kitokios 

pagalbos iš išorės 

- Nebaigęs distancijos ar ištikus kitam atvejui, as pats atsakingas už save ir savo reikalų sprendimą, 

taip pat ir grįžimą namo. Organizatorius galės padėti tik esant galimybėms. 

- Kad Organizatorius nėra atsakingas už nelaimingus įvykius ir galimą fizinę, turtinę  ir neturtinę žalą 

tarp dalyvių ir trečiųjų asmenų   

- Kad Organizatorius gali  viešai naudoti mano duomenis pateiktus paraiškoje tik siekdamas skelbti 

rezultatus 

 

       Parašas  

     ____________________ 


