
 

Samþykki fyrir eigin ábyrgð og áhættutöku vegna þátttöku í viðburði á vetrar og útivistarhátíðinni – 

Íslensku Vetrarleikarnir IWG   

Fornafn: ....................................................... Eftirnafn: ................................................................ 

Kennitala keppanda: .................................................................................................................. ....... 

Heimilisfang: ........................................................................................................................................... 

Bæjarfélag: ........................................................ Póstfang : ........................................................  

Undirskriftar þinnar er krafist neðst í skjalinu (ef þú ert yngri en 18 ára þarf undirskrift 

foreldris/forráðamanns).  

Ég óska eftir að taka þátt í Sled Dogs BONEFIGHT á vetrar- og útivistarhátíðinni – Íslensku 

Vetrarleikarnir IWG (hér eftir nefnt viðburður). Ég staðfesti að ég er reynd/-ur snjóskautaiðkandi og 

þekki þær hættur sem fylgja sportinu og að taka þátt í viðburði sem þessum. 

Ég hef haft tækifæri til að skoða keppnis-/viðburðasvæðið og staðfesti að ég er sátt/-ur og fær um að 

keppa/taka þátt á öruggan hátt. Ég geri mér grein fyrir þeim hættum sem geta átt sér stað á meðan á 

þátttöku stendur og tek fúslega þátt meðvituð/-aður um þær hættur. Enn fremur staðfesti ég og 

samþykki að taka þá áhættu sem fylgir því að taka þátt og á hugsanlegum meiðslum eða öðru verra 

sem ég kann að verða fyrir með þátttöku minni.  

Ég firri skipuleggjendur viðburðarins, skipuleggjendur hátíðarinnar, Akureyrarbæ og þá starfsmenn 

sem starfa við viðburðinn, ábyrgð á skaðabótakröfum vegna meiðsla á mér, skemmda á búnað eða 

öðru tjóni sem kann að eiga sér stað vegna þátttöku minnar í viðburðinum. Ég gef enn fremur 

skipuleggjendum viðburðarins, hátíðarinnar og Akureyrarbæ fullt leyfi til að nota myndefni, upptökur 

eða annað efni sem tekið er af mér í tengslum við viðburðinn til að nota í kynningarefni og 

markaðssetningu.  

Ég samþykki einnig að viðhafa íþróttamannslega hegðun á viðburðastað og annars staðar meðan á 

hátíðinni stendur. Ég hef haft tækifæri til að kynna mér reglur er eiga við um viðburðinn og skil að 

sérhvert brot á reglum eða óíþróttamannsleg hegðun getur leitt til frávísunar frá viðburðinum.  

Ég mun enn fremur nota þann öryggisbúnað sem við á í minni keppnisgrein/viðburði. Undirrituð/-

aður staðfestir hér með að þátttaka í viðburðinum er á eigin ábyrgð og áhættu með því að skrifa 

undir hér fyrir neðan. Ég hef vandlega lesið efni þessarar samþykktar og skil innihald hennar.  

Ég er orðin/n 18 ára, að öðrum kosti er það annað foreldri mitt eða forráðamaður sem skrifar undir.  

Undirskrift keppanda/forráðamanns: ............................................................................................. 

Ef undirskrift annars en keppanda, kennitala: ................................................................................. 

Dagsetning: ..........................2018 

 


