
FORMULIR PERSETUJUAN ORANG TUA UNTUK ANAK DIBAWAH UMUR DANAMON RUN 2019 

 

Saya yang bertandatangan dibawah ini: 

 

Nama Orang Tua/Wali : 

Alamat : 

Pekerjaan : 

Nomor Telepon  : 

Alternatif Kontak : 

                 

Selaku Orang Tua/Wali dari Peserta Danamon Run 2019 sebagai berikut: 

 

Nama Anak : 

Nomor BIB : 

Tempat/Tanggal lahir : 

Alamat  : 

Jenis Kelamin : Pria / Wanita (coret salah satu) 

Informasi Medis (Kondisi 

Yang Membutuhkan 

Perawatan Medis, Obat-

obatan, dan/Atau Alergi 

yang dimiliki dan/atau 

diderita) 

: 

Untuk selanjutnya disebut (“Peserta”).  

 

Dengan ini menyatakan bahwa: 

1. Dengan ini memberikan izin dan menyetujui Peserta  untuk mengikuti Danamon Run 2019 pada hari 

Minggu, 10 November 2019 yang diselenggarakan di Indonesian Convention Expo (ICE), BSD City, 

Tangerang Selatan. 

2. Saya mengerti bahwa olah raga lari merupakan kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya. Peserta 

selayaknya tidak akan ikut kecuali jika Peserta dalam kondisi yang sehat dan telah berlatih 

sebelumnya. 

3. Saya menjamin Peserta akan mematuhi segala keputusan Petugas Lomba sehubungan dengan 

kemampuannya mengikuti lomba. 

4. Saya mengerti bahwa acara Danamon Run 2019 diadakan sesuai dengan aturan dan persyaratan 

keselamatan dengan demikian Saya dan Peserta menerima segala risiko yang berhubungan dengan 



lari di acara Danamon Run 2019, termasuk namun tidak terbatas pada jatuh, kontak badan, cuaca 

termasuk suhu dan hawa panas, tersandung, kondisi jalan, cedera, cacat bahkan kematian. 

5. Setelah memahami risiko di atas, Saya dan Peserta dengan ini membebaskan dan melepaskan 

Penyelenggara dan/atau Sponsor Danamon Run 2019 serta setiap pihak yang membantu 

penyelenggaraan Danamon Run 2019 termasuk namun tidak terbatas pada petugas, pejabat, direksi, 

komisaris, agen, karyawan Penyelenggara dan pengganti hak, dari segala tuntutan, kerugian, 

kerusakan  dan tanggung jawab yang timbul sehubungan keikutsertaan Peserta dalam Danamon 

Run 2019, termasuk yang diakibatkan dari kelalaian dari pihak yang disebutkan dalam surat ini. 

6. Saya menyatakan bahwa Saya setuju atas segala ketentuan di atas sesudah menandatangani 

Formulir Persetujuan Orang Tua Untuk Anak Dibawah Umur Danamon Run 2019 (“Formulir”) ini. 

 

Demikian Formulir ini Saya buat dan saya tandatangni untuk dipergunakan dengan sebagaimana 

mestinya. 

_____________________, ____ November 2019 

 

 

 

 

_____________________________ 

[Nama jelas orang tua dan/atau wali] 

 

 

 

 

 

 

 


