
NOORTESARJA OMAVASTUTUSLEPING

1. Käesoleva NOORTESARJAS osalemise tingimustega (edaspidi: Tingimused) määratakse kindlaks Eesti Suusaliit
ja Noortesarjas osaleja (edaspidi: Osalejat) õigused, kohustused ja vastutus Noortesarjas osalemisel.
2. Tingimusi kohaldatakse kõikide Osalejate  suhtes, kes osalevad Noortesarjas.
3. Suusaliidul on õigus mitte lubada võistlema isikut, kelle seisund ja/või võimed ei võimalda võistlusel osalemist.
4. Osaleja on teadlik, et Noortesarjas osalemine võib olla ohtlik Osaleja elule ja tervisele juhul, kui Osaleja ei järgi
täpselt ohutus ja turvanõudeid ja Tingimustes sätestatud nõudeid (edaspidi ühiselt: Nõuded). Noortesarjas osalemine
toimub Osaleja vastutusel ja Eesti Suusaliit ei vastuta võimalike Osalejale tekkinud kahjude (sh kahjud tervisele ja
varale) eest, juhul kui kahju tekkimise on põhjustanud Nõuete mittejärgimine Osaleja poolt ja/või Osaleja poolne
hooletus Noortesarjas osalemisel.
5. Osaleja ei tohi Noortesarjas osaleda enne, kui tal on turvavarustus ( kiiver) Noortesarjas ohutuks osalemiseks.
Osaleja peab enne Noortesarjas osalemist veenduma, et võistlus vastab tema füüsilistele võimetele, tervislikule
seisundile ja oskustele.
6. Alla 16-aastane võib Noortesarjas osaleda üksnes omal vastutusel vanema või eestkostja loal, eeldusel, et vanem
või eestkostja seda allkirjaga kinnitab.
7. Noortesarjas osalemine narkootilise, psühhotroopse aine või alkoholi tarvitamisest tekkinud joobeseisundis on
keelatud.
8. Noortesarjas osaledes on Osalejat kohustatud järgima kõiki Nõudeid.
9. Käesolevad Tingimused jäävad kehtima ja Osaleja peab neid täitma terve 2022. aasta hooaja jooksul (01.01.2022
– 30.04.2022).
10. Eesti Suusaliit on Osaleja isikuandmete vastutav töötleja. Eesti Suusaliit töötleb Osaleja isikuandmeid üksnes
lepingu täitmise ja õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmise eesmärgil ega edasta Osaleja isikuandmeid
kolmandatele isikutele. Eesti Suusaliit kohustub isikuandmete töötlemisel järgima isikuandmete kaitse alaseid
õigusakte, sealhulgas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/679 (isikuandmete kaitse üldmäärus) ning
isikuandmete kaitse seadust. Isikuandmeid ei säilitata kauem kui isikuandmete kogumise eesmärkide täitmiseks
vajalik.

OSALEJA kinnitab oma allkirjaga, et ta on tingimused läbi lugenud, nendest täielikult aru saanud ja Tingimustega
nõus ning kohustub neid täitma
TÄISEALISE KINNITUS: Osaleja on Noortesarjale saabunud koos täisealise isikuga , kes kinnitab oma
allkirjaga, et ta on nõus, et eelpool nimetatud alaealine osaleb Noortesarjas ja ta on nõus ning kohustub nende eest
vastutama vastavalt Tingimustele.
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