BANGKOK

EVENT ENTRY FORM

10 KM INTERNATIONAL RUN
1

YOUR INFORMATION (ขอมลูผสูมคัร)

(บงัคบัองักฤษ)

Name (ชอื) : __________________________________________________________
Gender (เพศ) : Male / Fmale Nationality (สญ
ั ฃาต)ิ : _______________________
Birth Date (วนัเกดิ) : (DD/MM/YY) ____ / ____ / _______ Age (อาย)ุ : _________
ID card or Passsport (เลขทบีตัรประชาชน) : _________________________________
Address (ทอีย)ู : _______________________________________________________
_____________________________________________________________________
City (เมอืง/จงัหวดั) : _________________ Zip code (รหสัไปรษณยี) : _____________
Phone (โทรศพ
ั ท) : _____________________________________________________
E-mail : _____________________________________________________________
Emergency Contact Name : ____________________________________________
(ตดิตอกรณฉีกุเฉนิ)

(Emergency Contact should not be a participant at the event)

Emergency Contract Phone : ___________________________________________
Blood Type:
A
B
O
AB
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SELECT CATEGORY (เลอืกระยะวงิ)

Mini Marathon
10 km

M 14-39 / M 40+
F 14-34 / F 35+

550 Baht.

Fun-Run 5 km

450 Baht.

Kid Run 1 km

RUNNING EVENT WAIVER FORM (Signature Required)

คํารับรองผูสมัคร

I know that running is a potentially hazardous activity, which could cause injury or death. I should not
enter and run unless I am medically able and properly trained. I agree to abide by any decision of a
race official relative to my ability to safely complete the run. I hereby certify that I am in good health
and I have trained to run the distance of the race, which I am entering. I assume all risks associated
with running in this event including, but not limited to: falls, contact with other participants, the effects
of weather, including high heat and/or humidity, traffic and the conditions of the road, all such risks
being known and appreciated by me. Having read this waiver and knowing these facts and in consideration of your accepting my entry into this running race, I, for myself and anyone entitled to act on my
behalf, waive and release “Bangkok 10 km International Run 2019”, Inc., its officers, directors,
volunteers and employees, all states, cities, counties, the Metropolitan District Commission or other
governmental bodies or locations in which events or segments of events are held, all sponsors, their
representatives and successors, from all claims or liabilities of any kind arising out of my participation
in this event even though that liability may arise out of negligence or carelessness on the part of the
persons named in this waiver. I hereby agree that in the event of the event being cancelled in whole
or in part due to wind, storm, rain inclement seas or weather or other condition, my entry fee shell not
be refundable. I grant permission to all of the foregoing to use any photographs, motion pictures,
recordings, or any other record of this event for any legitimate purpose.
ขาพเจารับทราบวาการเขารวมแขงขันวิงซึงเปนกิจกรรมทีมีความเสียงซึงอาจกอใหเกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ขาพเจาตกลงทีจะไมเขารวมกิจกรรมหากไมสามารถเขารวมไดดวยเหตุผลทางการแพทยหรือไมไดรับการฝกฝน
อยางถูกตองขาพเจาตกลงทีจะปฏิบัติตามการตัดสินใจของคณะกรรมการผูจัดการแขงขันทีเกียวเนืองกับความ
สามารถของขาพเจาในการเขารวมแขงขันขาพเจาขอรับรองวาขาพเจานันมีสุขภาพทีดีและไดรับการฝกฝนสําหรับ
ระยะทางทีจะเขารวมแขงขันและถือวาความเสียงทังหมดทีเกียวของกับการแขงขันกิจกรรมซึงรวมถึงแตไมจํากัด
เฉพาะ การลม การสัมผัสกับยานพาหนะหรือผูเขารวมแขงขันอืนผลกระทบจากสภาพอากาศซึงรวมถึงอุณหภูมิ
ความรอนและ/หรือความชืนสูง การจราจรและสภาพถนนขาพเจารับทราบและเต็มใจรับผลกระทบความเสียง
ทังหมดนี จากการทีไดอาน ทําความเขาใจ และรับทราบขอเท็จจริงในเอกกสารนีขาพเจาตกลงทีจะสละสิทธิและ
ละเวนในการเรียกรองคาเสียหาย จากทั้งคณะกรรมการผูจัดการแขงขัน “Bangkok 10 km International Run 2019”
รวมถึงผูสนับสนุนการแขงขัน บุคคลากรทุกฝาย ตัวแทน เจาหนาที ผูอํานวยการ สมาชิกและผูรับ
จางทํางานของการแขงขันขาพเจาจะละเวนในการเรียกรองคาเสียหายหรือหนีสินทังในปจจุบันและอนาคตอันเนือง
มากจากการเขารวมกิจกรรมถึงแมวาความเสียหายนันอาจเกิดจากการทําโดยความประมาทหรือความไมระมัดระวัง
ในสวนของบุคคลทีกลาวอางถึงขางตนในเอกสารนีในกรณีทีกิจกรรมนีตองยกเลิกทังหมดเลือนการจัดงานหรือสวน
ใดสวนหนึงโดยสืบเนืองมาจากสาเหตุสุดวิสัยใดๆ เหตุจากธรรมชาติหรือภาวะอืนใดก็ตามขาพเจารับทราบและ
ยินยอมวาจะไมมีการคืนเงินคาสมัครใหแกขาพเจา
ขาพเจายินดีใหสิทธิผูจัดงานในการใชภาพนิง ภาพเคลือนไหวการบันทึกทุกรูปแบบจากการ
เขารวมกิจกรรมสําหรับวัตถุประสงคทีชอบดวยกฏหมายโดยไมมีการเรียกรองคาตอบแทนแตอยางใด

BANGKOK 10 KM INTERNATIONAL RUN

Athlete Signature:____________________________________ Date: _____ / _____ / ______
(วนัท)ี
Parent Signature (if under 18): ________________________________

(ลายมอืชอืผสูมคัร)

Singlet เสื้อกลาม

or

T-shirt แขนสั้น

Preferred Shirt Size : XS 36" / S 38" / M 40" / L 42" / XL 44" / XXL 46"
(Chest Size)
หากมีขอสงสัย หรือสอบถามขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอ บริษัท อเมซิ่ง ฟลด จํากัด โทร.02-277-6670-1 หรือ E-mail: signupamazingfield@hotmail.com
For more information, Please contact Amazing Field Tel. (+66)2-277-6670-1 E-mail: signupamazingfield@hotmail.com

(ลายมอืชอืผปูกครอง กรณผีสูมคัรอายตุาํกวา 18 ป)

โอนเงินคาสมัครเขาบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาอินทามระ ชีอบัญชี "อเมซิงฟลด" ประเภทบัญชีออมทรัพย เลขที 138-456-7721
Payment of entry fee should be made by cash deposit or fund transfer to Bangkok Bank Inthamara Branch,
Account Name : Amazing Field Co.,Ltd Account Number: 138-456-7721

