EGENERKLÆRING
for deltaker i Regionalt Ambulansemesterskap.
Som deltaker (heretter kalt Deltaker) i Regionalt Ambulansemesterskap arrangert av EMS Norway, er
jeg innforstått med at dette er en aktivitet som kan medføre risiko for meg som Deltaker.

1. Ved å signere denne egenerklæringen, erklærer jeg at jeg som Deltaker, frivillig og på eget ansvar
deltar i de aktiviteter som EMS Norway arrangerer.
2. Jeg samtykker til at EMS Norway fraskriver seg ALT ansvar for eventuelle skader som måtte oppstå
under deltakelse i Regionalt Mesterskap i Prehospital Akuttmedisin. Dette gjelder både fysiske-,
psykiske- og materielle skader, herunder eventuelle senskader som måtte oppstå.
3. Som Deltaker er jeg innforstått med at jeg til enhver tid plikter å følge EMS Norway sine regler og
anvisninger for de enkelte øvelser og hendelser.
Jeg plikter å benytte det sikkerhetsutstyr som jeg til daglig er pålagt å anvende i ordinær tjeneste.
4. Ved å undertegne denne egenerklæring er jeg innforstått med at jeg begrenser mine muligheter til
å kreve erstatning for eventuelle skader som måtte oppstå, mot EMS Norway, dets styre og dets
øvrige deltakere.
Et erstatningsansvar vil i sin alminnelighet ikke foreligge med mindre EMS Norway har opptrådt grovt
uaktsomt, og dette har ført til en skade som har sin årsak i denne uaktsomheten.
Denne egenerklæringen gjelder kun for de navngitte Deltakerne. Erklæringen skal signeres og leveres
EMS Norway før deltakelse.
Jeg bekrefter med dette at jeg forholder meg til fair play bestemmelsene i mesterskapets regelverk.
Jeg godtar at opptak av film og bilder vil bli foretatt. Videre godtar jeg at disse vil bli benyttet av EMS
Norway og samarbeidspartnere i faglig sammenheng og fremtidige konkurranser.
Som Deltaker er jeg fullt ut innforstått med de overnevnte begrensninger i EMS Norway sitt ansvar,
og samtykker i dette ved å underskrive denne egenerklæringen.

DELTAKER: ___________________ F.DATO:____________________
SIGNERT DATO: _______________ STED: ______________________

