Berikut adalah syarat dan ketentuan khusus untuk berpartisipasi sebagai AVATAR
dalam acara Gaudens Cor Avatar Run 2018. Setiap AVATAR diwajibkan untuk
membaca seluruh pedoman di bawah ini secara seksama.
1. Memiliki identitas lengkap (KTP/KITAS) dan merupakan Warga Negara Indonesia
atau warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia dan memiliki Ijin
Tinggal di Indonesia (KITAS).
2. Berusia minimum 12 tahun pada saat mendaftar.
3. Sehat secara jasmani dan rohani. Para peserta dihimbau untuk mendapatkan
rekomendasi medis terkait dengan kondisi kesehatan pribadi saat menjelang hari
acara dan melakukan pemanasan (warming up) sebelum memulai perlombaan.
4. Apabila memiliki penyakit bawaan tertentu, peserta diwajibkan membawa obatobatan pribadi (semisal inhaler jika memiliki asma). Panitia tidak bertanggung jawab
dengan penyakit bawaan yang dimiliki oleh peserta jika kambuh saat acara
berlangsung.
5. AVATAR yang telah melakukan registrasi akan dihubungi oleh pihak Panitia untuk
melakukan konfirmasi data pribadi dan ketersediaan untuk berpartisipasi dalam
rangkaian acara serta aktivitas promosi acara melalui sosial media.
6. AVATAR yang sudah mendaftarkan diri tidak dapat digantikan oleh orang lain
maupun mengundurkan diri secara sepihak. Ketidak ikutsertaan AVATAR dalam
acara harus disampaikan kepada Panitia dan disetujui terlebih dahulu. Segala
tuntutan dan kerugian materiil maupun imateriil yang mungkin muncul atas
pengunduran diri tersebut akan dibebankan kepada AVATAR.
7. AVATAR bersedia untuk menggunakan props sesuai dengan hasil vote dari para
donatur. Hasil keputusan vote akan ditampilkan secara transparan di website dan
hasil akhir tidak dapat diganggu gugat.
8. Panitia berhak menutup pendaftaran sebagai AVATAR apabila seluruh kuota telah
terisi penuh.
9. AVATAR diwajibkan hadir pada tanggal 20 November 2018 di lokasi acara yaitu di
Ciputra Waterpark untuk mengikuti jalannya acara dari awal hingga akhir (maksimal
pukul 09:00).
10. AVATAR diwajibkan untuk datang selambat-lambatnya 45 menit dari jadwal start
untuk melakukan registrasi ulang, pengambilan race pack dan props lari sesuai
dengan hasil vote masing-masing.
11. AVATAR diwajibkan menggunakan jersey beserta props yang telah ditentukan
selama acara berlangsung dan bertanggungjawab penuh atas barang masingmasing. Nomor BIB peserta harus ditempel di jersey dan penempatannya harus
terlihat selama lomba berlangsung.
12. AVATAR diharuskan untuk bersikap sopan dan sportif terhadap peserta lainnya dan
dilarang melakukan hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan peserta lain
termasuk namun tidak terbatas pada mendorong, menarik, menyikut dan menutupi
jalur peserta lain.
13. Seluruh medali akan dibagikan kepada peserta pada hari acara. Permintaan
pengambilan medali setelah hari acara tidak akan dilayani.
14. Panitia akan memastikan segala hal berkaitan dengan keselamatan peserta,
termasuk dokter, tenaga medis, ambulans dan water station. Panitia akan menunjuk
salah satu rumah sakit terdekat apabila terjadi keadaan darurat.

15. AVATAR diharuskan untuk berhenti dari lomba sesegera mungkin jika diperintahkan
oleh anggota pihak Panitia termasuk staf medis, pengarah jalur, atau petugas
keamanan.
16. Panitia tidak akan menangung segala risiko dari kelalaian yang dilakukan peserta,
seandainya peserta tidak menaati peraturan yang dibuat oleh Panita selama
perlombaan. Panita tidak akan bertanggung jawab jika terjadi cedera atau resiko
kematian selama peserta mengikuti acara.
17. Seluruh materi foto, rekaman film peserta beserta turunannya dalam bentuk promosi
maupun fotografi pada saat lomba adalah milik Panitia dan dapat dipergunakan
seluas-luasnya untuk kepentingan promosi dan penggandaan lebih lanjut.
18. Apabila kegiatan/acara terpaksa dibatalkan dikarenakan hal-hal diluar kontrol pihak
penyelenggara/ force majeure (termasuk hujan deras, badai, musibah, demonstrasi,
dsb), tidak ada pengembalian biaya pendaftaran yang telah dibayarkan dan pihak
penyelenggara tidak bertanggung jawab atas kerugian atau ketidaknyamanan yang
terjadi.
19. Penyelenggara berhak mengubah aturan kapan saja yang dianggap perlu dan
sesuai dengan keadaan, baik sebelum dan saat lomba berlangsung, tanpa
pemberitahuan terlebih dahulu beserta alasannya.
20. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam peraturan ini akan ditetapkan kemudian.

