
 
 

 

 
BẢN CAM KẾT 

Kính gửi: Ban tổ chức Cuộc thi Lái xe sinh thái, Tiết kiệm nhiên liệu Honda 

Trong quá trình tham gia cuộc thi, chúng tôi đồng ý và xin hứa chấp hành đúng những điều 
khoản dưới đây: 

 Quy định của cuộc thi 

 Chấp hành các quy tắc và quy định đã được đưa ra theo đúng yêu cầu của Ban tổ chức. 

 An toàn 

Khi tham gia cuộc thi, tuyệt đối tuân thủ các quy định của cuộc thi cũng như các quy định 
về an toàn cho các thí sinh khác, các bên liên quan cũng như bản thân. 

 Trường hợp xảy ra sự cố 

1. Nếu sự cố xảy ra do nguyên nhân từ việc không tuân thủ các quy định cuộc thi hay 
hướng dẫn từ Ban tổ chức, chúng tôi sẽ không khiếu nại lên Ban tổ chức và Ban tổ chức 
sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại. 

2. Khi có thiệt hại cho bên thứ ba, chúng tôi chịu trách nhiệm giải quyết các thiệt hại. 

 Trách nhiệm cá nhân 

1. Chúng tôi xin đảm bảo tình hình sức khỏe hiện nay tốt và bất kỳ phát sinh nào về sức 
khỏe trong khi tham gia cuộc thi là không mong muốn. 

2. Vào ngày tham gia cuộc thi, chúng tôi sẽ chú ý đảm bảo các vấn đề liên quan đến an 
toàn và sức khỏe. Nếu có bất kỳ phát sinh về thể chất, chúng tôi xin cam kết sẽ nhanh 
chóng thay đổi thành viên hoặc rút khỏi cuộc thi. 

 Về sử dụng hình ảnh 

Chúng tôi hiểu và đồng ý để Ban tổ chức lưu giữ, sử dụng hình ảnh cho các mục đích 
quảng bá cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng và đơn vị tài trợ. 

 Các khoản chi phí 

Chúng tôi hiểu và chịu trách nhiệm đóng các khoản thuế (nếu có) liên quan tới việc tham 
gia, nhận hỗ trợ và các giải thưởng từ cuộc thi. 

 Hủy / Trì hoãn cuộc thi 

Chúng tôi hiểu và không có ý kiến nào khác trong trường hợp cuộc thi bị hủy hay trì hoãn 
do thời tiết xấu hoặc thiên tai.  

Ngày làm đơn:           /             / 2019 

Đội trưởng:    Ký tên: 

Lái xe:     Ký tên:   Người giám hộ:  

Hỗ trợ 1:    Ký tên:   Người giám hộ: 

Hỗ trợ 2:    Ký tên:   Người giám hộ: 

Hỗ trợ 3:    Ký tên:   Người giám hộ: 

Lưu ý: 

1. Tất cả các thành viên cần phải trực tiếp ký tên, không ký thay. 

2. Những thí sinh dưới 18 tuổi cần có sự đồng ý của người giám hộ hợp pháp, và gửi kèm giấy 
tờ chứng minh độ tuổi (như thẻ sinh viên, các loại giấy phép,…). 

3. Các thông tin cá nhân trong Đơn đăng ký tham gia cũng như trong các loại giấy tờ khác chỉ 
được sử dụng với mục đích hướng dẫn, thông báo, đăng ký tham dự hoặc phục vụ cho việc tổ 
chức cuộc thi lần kế tiếp. 

Nếu Bản cam kết này không được điền đầy đủ thông tin, Đơn đăng ký của đội có thể 
không được chấp nhận. 
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