
Terms & Conditions 
 

 Whilst all reasonable precaution will be taken by Doha Bank to ensure participants’ 
safety, the participant takes part in Al Dana Green Run 2017 at his or her own risk. Doha 
Bank, or event partners and sponsors, will not be responsible or held liable for any 
injury, death or damages incurred as a result of, or in connection with, participating in Al 
Dana Green Run 2017. 

 

 The participant must run in the category that matches his or her profile. Any PROFESSIONAL 

WHO DOES NOT DECLARE that he/she are CERTIFIED/ SPONSORED BY ANY SPORTS 

ASSOCIATION found to have been running in a different category, or caught trying to cheat, will 

be DISQUALIFIED IMPULSIVELY. 

 

 The participant is strongly encouraged to go for a medical examination and/or consult a 
medical practitioner, prior to registration and before the actual race day. 



 The participant must adhere to the route defined in the race map provided. 



 Any act of violence from participants, or any failure on their part to abide by rules and 
regulations, will result in the disqualification of the participant. 



 Doha Bank reserves the right to cancel any prize to any winner without prior notice or 
approval from the winner. 
 

 
 واألحكام لشروطا

 

 جريلل األخضر الدانة سباق في المشاركين سالمة لضمان الممكنة زيةترااالحجراءات اإل جميع الدوحة بنك سيتخذ 
 الرعاة أو الشركاء أو الدوحة، بنك يتحمل وال . الخاصة مسؤوليتهم لىع المشاركة من إعفائهم دون ولكن ، 2017

 .بها تتصل أو السباق في المشاركة لىع تترتب راأضر  أو وفاة حدوث أو إصابات وقوع عن مسؤولية أي المنظمون،
 

 السباق موعد وقبل التسجيل قبل الالزمة الطبية ترااالستشا أو / و الفحوص اءجر بإ المشاركون ُيوصى. 
 

 رياضي محترف لم  متسابق أي وسيتعرض .لقدراتهم المالئمة السباقات فئة في المشاركة المتسابقين لىع يجب

 . ه من اي جائزةحرمانو  الغاءه تلقائيا   ميت القوانين لىع االحتيال محاولة أو أخرى فئة في الجريب يصرح مسبقا 
 

 السباق خريطة في المحدد بالمسار ماز تاالل المتسابقين لىع يجب. 
 

 والقوانين وائحلال مخالفته أو العنف إلى لجوئه حال في السباق من لحرمانا متسابق أي سيتعرض. 
 

 يحتفظبنكالدوحةبالحقفيإلغاءأيةجائزةدونإخطارالفائزأوموافقتهالمسبقة


