Surat Pernyataan Pembebasan dan Pelepasan dari Tuntutan (SP3T)
Telkom University Half Marathon 2019

Kepada Penyelenggara Telkom University Half Marathon 2019,
Saya menyetujui bahwa :
1. Saya mengakui bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang menguji batas-batas fisik dan
mental dengan disertai potensi kematian, cedera serius, dan kerugian harta benda.
Saya menyatakan menanggung risiko dari berpartisipasi dalam kegiatan tersebut diatas.
2. Saya menyatakan bahwa saya sehat secara fisik, telah cukup terlatih untuk
berpartisipasi dalam kegiatan ini, dan belum disarankan sebaliknya oleh seorang
profesional medis yang berkualitas (Dokter).
Dengan ini saya mengambil tindakan berikut untuk diri sendiri, wali, pencatatan hukum, ahli
waris, kerabat terdekat, penerus dan penerima, atau orang lain yang mungkin mengklaim atau
menuntut atas nama saya, dan saya tegas mengakui bahwa saya dengan niat sendiri akan
bertindak seperti di bawah ini:
(A) Saya SETUJU untuk mematuhi seluruh peraturan dalam kegiatan ini.
(B) Saya SETUJU bahwa sebelum berpartisipasi dalam sebuah kegiatan, saya akan memeriksa
arena lomba, fasilitas, peralatan, dan daerah yang akan digunakan dan jika saya meyakini akan
adanya ketidakamanan, saya akan menyarankan orang untuk mengawasi acara, kegiatan,
fasilitas, atau daerah tersebut;
(C) Saya MELEPASKAN DAN MEMBEBASKAN semua klaim, kerugian, atau kewajiban
untuk KEMATIAN, CIDERA PRIBADI, atau SEBAGIAN CACAT TETAP, KERUSAKAN
PROPERTI, MEDIS, ATAU TAGIHAN RUMAH SAKIT, PENCURIAN ATAU
KERUSAKAN APAPUN, TERMASUK KERUGIAN EKONOMI DAN/ATAU
KEHILANGAN BARANG, YANG MUNCUL DARI ATAU BERHUBUNGAN DENGAN
PARTISIPASI SAYA, ATAU SAYA BEPERGIAN KE DAN DARI KEGIATAN
TERSEBUT DI ATAS, PADA ORANG-ORANG ATAU BADAN BERIKUT: Penyelenggara
Acara, Sponsor, Race Director, Karyawan, Pemilik Acara, Relawan, Negara, Kota, atau daerah
di mana peristiwa atau segmen acara diadakan, dan Petugas, Direktur, Karyawan, Perwakilan,
Relawan, dan Agen dari apapun di atas bahkan jika klaim tersebut, kerugian, atau kewajiban
yang disebabkan oleh tindakan lalai atau kelalaian dari seseorang;
(D) Saya MENGAKUI bahwa akan ada lalu lintas kendaraan pada jalur, dan saya
MENANGGUNG RISIKO DARI IKUT DAN BERPARTISIPASI DALAM KEGIATAN
INI. Saya JUGA BERTANGGUNG JAWAB ATAS SEGALA RISIKO LAIN terkait dengan
berpartisipasi dalam acara ini termasuk pada jatuh, kontak dan/atau bertabrakan dengan
peserta lain, efek cuaca termasuk panas dan/atau kelembaban, peralatan yang rusak, kondisi
jalan (dan perlintasan kendaraan, kereta api, jembatan, underpass), bahaya air, dan setiap
bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh penonton atau relawan; semua risiko tersebut saya
pahami dan kenali, dan saya juga tahu bahwa risiko ini termasuk risiko yang mungkin
disebabkan oleh kelalaian personal atau badan yang disebutkan di atas dalam ayat (c) atau
orang atau badan lain;

(E) Saya SETUJU UNTUK TIDAK MENUNTUT SALAH SATU ORANG ATAU BADAN
YANG DISEBUTKAN DI ATAS, DALAM AYAT (c) untuk setiap klaim, kerugian, atau
kewajiban yang dengan ini telah saya bebaskan dan berhentikan;
(F) Saya secara pribadi MENANGGUNG kerugian dan membebaskan ATAS ORANG DAN
BADAN YANG DISEBUTKAN DALAM AYAT (c) untuk setiap dan semua klaim yang
dibuat atau kewajiban yang dinilai terhadap mereka sebagai akibat dari (i) tindakan saya atau
reaksi, (ii) tindakan, reaksi atau kelalaian orang lain, termasuk pihak-pihak terkait dengan ganti
rugi ini, (iii) kondisi fasilitas, peralatan, dan/atau daerah di mana acara ini berlangsung, (iv)
Peraturan kompetitif, atau (v) setiap kerugian lain yang disebabkan oleh kejadian yang
berkaitan dengan acara ini dan
(G) Saya MENGIZINKAN penggunaan nama saya, gambar, suara, pernyataan atau yang
berkaitan dengan partisipasi saya di acara ini dalam bentuk media apapun, dan saya melepaskan
semua hak untuk kompensasi masa depan yang saya mungkin dapatkan sebagai hak atas
penggunaannya;
(H) Saya MENGERTI dan menerima bahwa biaya pendaftaran saya tidak dapat dikembalikan
dalam keadaan apapun termasuk pembatalan acara untuk masalah keamanan atau sebagai
akibat dari sesuatu di luar kendali yang wajar dari Penyelenggara, termasuk dan tak terbatas
pada angin kencang, hujan deras, banjir, petir dan kecelakaan.
(I) Saya SETUJU dengan syarat dan ketentuan yang tertera pada website acara.

