
 
 
 

ҚОЛХАТ 
(егер қатысушы жарысты өткізу мезетінде толық 18 жасқа толмаған болса, ата-анасымен толтырылады) 

 

Мен,  , 

   
(ұлының (қызының) толық аты-жөні) 

заңды ата-анасы боламын және осы құжатпен оның денсаулық күйі жақсы екендігін, медициналық 

тексеруден өткендігін және «Алматы Марафоны 2019» аясында өткізілетін жүгіруге қатысу 

үшін медициналық қарсы көрсетілімі жоқ екендігін растаймын. 

Мен осы оқиғамен байланысты барлық тәуекелдерді жете түсінемін және  жүгіру аса 

спорттық дайындықты талап ететінін түсінемін.  

Мен қатысу нәтижесінде денсаулыққа қолайсыз салдар туындауы мүмкін екенін жете 

түсінемін. Ұлымның (қызымның) қауіпсіздігіне және денсаулығына деген жауапкершілікті өз 

мойныма аламын. Жарыс кезінде немесе одан кейін болған оқыс жағдай барысында, жарақат 

алғанда немесе физикалық зақым алғанда мен ерікті түрде және біле тұра қандай да бір материалдық 

және басқа шағымдардан және «Алматы Марафоны 2019» ұйымдастырушыларына талаптар 

қоюдан бас тартамын. Шағымнан осы бас тартумен менің мұрагерлерім және қамқоршыларым 

қамтылады.  

Мен жүгірудің ережелерімен және регламентімен танысып шықтым және оларды бұзу 

ізінше дисквалификациялауға әкеп соқтыратынын түсінемін.  

Мен осы құжатпен танысып шықтым және мағынасын түсіндім.  

Мен «Спортивная Ярмарка Алматы Марафон» («Алматы Марафонының Спорт 

Жәрмеңкесін») өткізу кезінде 19-20 сәуір 2019 жылы қатысушының сөрелік пакетін алу 

қажеттілігі жөнінде хабарым бар (www.marathonexpo.kz). 

Мен 19 немесе 20 сәуір 2019 жылы қатысушының сөрелік пакетін алып кетпесем, 21 сәуір 2019 ж. 

ұлыма (қызыма) жарысқа дейін қатысуға рұқсат берілмейтінімен келісемін. 

Өзіңізбен бірге келесілерді алып келу қажет: 

- Жеке куәлік көшірмесі; 

-  Басып шығарылған түрдегі осы қолхат; 

- Қолхатқа қол қойған ата-ананың жеке куәлік көшірмесі. 

 
Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексінің 145-бабына сәйкес және “Алматы Марафонын” 

дәріптеу мақсатында, сондай-ақ, «Cмелость быть первым» («Бірінші болу батылдық») КҚ (бұдан 

былай Қор) қызметі осымен Қор атынан және мүдделерінде Қормен немесе үшінші тұлғалармен бейне 

және фототүсірімді (фотосуретті және/немесе бейнероликті) жасауға/ «Алматы Марафонына» қатысуға 

келісімімді беремін, сондай-ақ, Қорға бейнені кез келген әдістермен және кез келген құралдармен 

жариялауға, көшіруге және таратуға, қолдануға қолдану мерзімі бойынша және аймағы бойынша 

шектеусіз келісімімді беремін. 

Осы келісімді ақысыз негізде ұсынамын.  
 

 
 

“  ” сәуір 2019 ж. қолы   


