
 

3 беттен 1, мұнда бірінші бет нұсқаулық 
 

 

ЖАУАПТЫ ТҰЛҒАЛАРҒА АРНАЛҒАН НҰСҚАУЛЫҚ 

Корпоративтік қатысушыларды шараға тіркеу ережелері: 

1) Бұл құжатты (бірінші бет - нұсқаулықтан басқа) ақ қағазға басып шығарып, көк қаламмен барлық қажетті өрістерді толтырып, мөр қою қажет. 

2) Толтырып болғаннан кейін барлық парақтарды (осы нұсқаулықтан басқа) сканерден өткізіп, компанияның деректемелерімен бірге электрондық хатпен 

salesdirec@royalfitness.kz поштасына жіберу керек. 

3) Жауап хатпен 1-2 жұмыс күні ішінде сіз таңдалған қашықтық пен қатысу бағасының күнтізбесіне сәйкес қатысушылардың көрсетілген санына төлем шотын 

аласыз: 

Тіркеу кезеңі 
 

«Beginner»  
5 километр  

 
«Runner» 10 километр 

 
«Half-Marathon»  

21 шақырым және 97,5 метр 

 
«Marathon»  

42 шақырым және 195 метр 

2019 жылғы 15 маусымға дейін               2 500 KZT               3 000 KZT               6 500 KZT               6 500 KZT  

2019 жылғы 16 маусымнан 31 шілде 
аралығында 

             3 000 KZT               3 500 KZT               7 000 KZT               7 000 KZT  

2019 жылғы 1 тамыз - 27 қыркүйек              4 000 KZT               5 000 KZT               7 500 KZT               7 500 KZT  

 

4) Төлем шотына сәйкес төлемді алғаннан кейін, жауап хатпен көрсетілген қатысушылардың әрқайсысы үшін https://marathon.royalfitness.kz/ ресми сайтында тіркеуге 

қолдану қажет промокодтар жіберіледі. 

5) Жүгірушілер көрсетілген сайтта тіркелуді өздігінен өтеді (!), онда барлық қажетті дербес деректерді енгізеді. 

6) Промокодтарды үшінші тұлғаларға беруге тыйым салынады, қатысу мүмкін болмаған жағдайда Сіз 25 қыркүйекке дейін қашықтықты өзгертпей омырау нөмірін 

басқа тұлғаға қайта тіркей аласыз. Ол үшін salesdirec@royalfitness.kz хат жазып, хатта жаңа қатысушының келесі деректерін көрсетіңіз: 

 жаңа қатысушының тегі мен аты және алынып тасталатын қатысушының тегі мен аты, 

 жаңа қатысушының туған күні,  

 жаңа қатысушының моб. телефоны,  

 жаңа қатысушының тұратын қаласы, 

 шұғыл байланысушының телефоны мен аты (адам марафонға қатыспауы тиіс).  

Нөмірді қайта тіркеусіз үшінші тұлғаға берген жағдайда, қатысушы жүлделі орынға ие болған жағдайда да шеттетіледі. 

7) Бастапқы топтамаларды беру 2019 жылдың 26, 27, 28 қыркүйегінде жүргізіледі, тарату орындары https://www.instagram.com/shymkent_marathon/ ресми бетінде 

кейінірек хабарланатын болады. Жіберілген сканерленген құжаттардың түпнұсқаларын ұсынған жауапты тұлға тізімге сәйкес пакеттерді ала алады. Тізімдегі 

әрбір қатысушы жеке басын куәландыратын құжатты көрсетіп, өз бумасын ала алады.  



 

3 беттен 2, мұнда бірінші бет нұсқаулық 
 

«Shymkent Marathon 2019» жүгіру шарасын 

ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛАРҒА 

КОРПОРАТИВТІК ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ ТІЗІМДЕМЕ-ҚОЛХАТЫ 

 

 «________________________________________________________________________________» ЖШС,  
(компанияның атауы) 

 

 

осымен «Қатысушылар тізіміне» енгізілген әрбір қатысушы ведомосқа жеке қол қойғанын растайды, бұл мыналарды растайды: 

1. дәрігерде медициналық куәландырудан өттім және қатысушы (жүгіруші) ретінде шараға қатысуға қарсы көрсетімдерім жоқ); 

2. «Shymkent Marathon» - ға қатысу нәтижесінде менің денсаулығым үшін қолайсыз салдарлар туындауы мүмкін, өз қауіпсіздігім мен денсаулығым үшін 

жауапкершілікті өз мойныма аламын; 

3. жүгіру кезінде жазатайым оқиға болған, жарақаттанған немесе дене жарақатын алған жағдайда Ұйымдастырушылар мен Демеушілерге қандай да бір 

материалдық және өзге де талап қоюдан, шағымданудан ерікті түрде және көрінеу бас тартамын. Шағым қоюдан бұл бас тарту менің ықтимал 

мұрагерлерім мен қамқоршыларыма таралады; 

4. ұйымдастыру комитетінің сұрауы бойынша осы қолхат бойынша ақпаратты растайтын құжаттарды ұсынуға келісемін; 

5. марафон Ұйымдастырушылары мен Демеушілерінің менің дербес деректерімді өңдеуіне және сақтауына келісім беремін, сондай-ақ пайдалану мерзімі 

бойынша шектеусіз олардың қызметі туралы SMS-хабарламалар мен e-mail хаттарын алуға келісім беремін. 

6. мен жүгіру ережесімен және регламентімен таныстым және олар бұзылған кезде шеттетілуім мүмкін екенін түсінемін. 

7. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне сәйкес (145 - бапқа) осымен «Shymkent Marathon» атынан және мүддесінде әрекет ететін үшінші 

тұлғалардың мені, менің «Shymkent Marathon» жобасына қатысуым процесін бейне және фото түсіруге, сондай-ақ Ұйымдастырушыларға мерзімі бойынша 

және пайдалану аумағы бойынша шектеусіз түсірілген материалдарды пайдалануға келісім беремін. Осы келісімді өтеусіз негізде беремін. 

 

 

Компанияның басшысы немесе ресми құжаттарға қол қоюға құқығы бар тұлға: 

 

_______________________      _____________________________  

            (лауазымы)   (тегі, аты, қолы) 

 

_____________________________________________ 

(барлық ұйымдастыру мәселелерін шешу үшін жауапты 

қызметкердің аты және ұялы телефоны) 

 

 

М.О. 



 

3 беттен 3, мұнда бірінші бет нұсқаулық 
 

 

«Shymkent Marathon» жүгіру шарасына қатысатын «___________________________________________________________» ЖШС қатысушыларының тізімі  

   (компанияның атауы) 

 

Қашықтық 

(5, 10, 21 немесе 

42 км) 

Тегі Аты 

Жүгірушінің жеке қолы (қолхаттың барлық тармақтарымен таныстым 

және келісемін) 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


