
 

 

ATURAN DAN KETENTUAN BERSEPEDA BERSAMA GOWESTRALIA 
 

                                                         Gowestralia 

Aturan dan ketentuan bersepeda bersama Gowestralia 

Aturan dan ketentuan bersepeda bersama Gowestralia dimaksudkan agar Gowestralia Pty. Ltd. ABN 54616127318 bisa mengatur dan 
melaksanakan kegiatan bersepeda dengan lancar dan aman. Kegiatan bersepeda memiliki bermacam-macam unsur bahaya. 
Mengalami cedera adalah mungkin selama kegiatan bersepeda. Silahkan membaca dengan seksama sebelum menandatangani form 
ini. 

Dengan menandatangani dokumen ini, peserta dengan ini mengakui dan dengan tegas menyatakan bahwa: 

1. Peserta memilih dengan secara sukarela untuk masuk lokasi dan bersepeda di jalur atau lokasi yang ditetapkan Gowestralia 
serta bersedia mengikuti segala arahan tour leader dan bersepeda secara aman 

2. Peserta sepenuhnya menyadari resiko dan bahaya kegiatan bersepeda ini dan mengakui bahwa jatuh dan tabrakan dengan 
pejalan kaki, pengendara sepeda lainnya dan kendaraan bisa terjadi dan menanggung semua resiko dan tanggung jawab 
untuk insiden dan cedera tersebut. Apabila diperlukan, Gowestralia akan menghubungi ambulan. Semua biaya yang 
dikeluarkan diluar tanggung jawab Gowestralia. 

3. Keamanan sepeda merupakan tanggung jawab peserta, Gowestralia tidak bertanggung jawab apabila terjadi 
kehilangan/kerusakan sepeda. Peserta bersedia untuk menanggung biaya kerusakan sepeda yang disewa dari Gowestralia. 
Biaya kerusakan akan bergantung terhadap besarnya kerusakan yang disebabkan oleh peserta dan nilainya akan ditentukan 
oleh invoice yang akan dikeluarkan oleh vendor penyedia sepeda. 

4. Peserta berumur lebih dari 18 tahun sehat secara jasmani dan rohani. Jika peserta berumur di bawah usia 18 tahun, peserta 
wajib ditemani oleh orang tua atau wali yang lebih dari 18 tahun dan sehat jasmani yang telah membaca pembebasan 
kewajiban ini, memahami dan menandatangani dokumen ini secara sukarela.  

5. Peserta bersedia mengisi dokumen yang disediakan Gowestralia mengenai informasi peserta dan riwayat kesehatannya 

6. Peserta menyadari dan setuju bahwa peserta kemungkinan akan di ambil foto dan atau video nya selama kegiatan 
bersepeda  dan setuju untuk digunakan dalam berbagai publikasi foto dan film untuk tujuan promosi dan publikasi kegiatan 
bersepeda di masa yang akan datang oleh Gowestralia. 

 
Saya/kami dengan berhati-hati telah membaca aturan dan ketentuan ini serta memahami isinya. Peserta dengan ini melepaskan dan 
membebaskan selamanya Gowestralia, pejabat pemerintah dan atau pemilik lokasi lahan/rute dan semua petugas dan atau pegawai, 
karyawan dan agen dari dari setiap dan semua kewajiban klaim, tuntutan, garansi, baik tersurat maupun tersirat di Gowestralia, 
pejabat pemerintah dan atau pemilik lahan/rute dan petugas dan atau pegawai, karyawan dan agen sementara berada di lokasi dan 
atau ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Kewajiban ini mengikat pada peserta, ahli waris, keluarga terdekat dan orang yang 
menanda tangani dokumen ini atas nama peserta. 

Tanggal: 

Ditandatangani (Peserta / Wali)  

Nama: 


