
 
PERNYATAAN 

Standard Chartered Cup (SC Cup) 2016 
Turnamen Kualifikasi di Indonesia 

6 Februari 2016 (turnamen lokal area Jawa Barat) 
13 Februari 2016 (turnamen lokal area Jabodetabek) 

 20 Februari 2016 (babak Semi Final hingga Final) 
 

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini, …………………………………………………(mohon cantumkan nama 
lengkap), dengan tanggal lahir ………………………….. (mohon cantumkan tanggal-bulan-tahun kelahiran) 
bersama ini menyatakan bahwa saya paham atas seluruh informasi terkait penyelenggaraan turnamen Standard 
Chartered Cup 2016 termasuk namun tidak terbatas pada penyelenggaraan ‘Turnamen Kualifikasi Indonesia’ 
(“Turnamen”) yang akan digelar di sekitar area Jawa Barat maupun di sekitar area Jakarta, oleh Standard Chartered 
Bank, Indonesia (“Penyelenggara”), dan keseluruhan hal terkait partisipasi saya.  
 
Bersama ini saya konfirmasikan bahwa saya seorang pria, pemain amatir, dan berusia lebih dari 18 tahun dengan 
kondisi kesehatan yang fit dan prima untuk dapat melakukan olah raga dan berpartisipasi dalam Turnamen.  
 
Saya juga menyatakan bahwa partisipasi saya dalam Standard Chartered Cup 2016 dan keseluruhan kegiatan terkait 
di dalamnya, namun tak terbatas pada ‘Turnamen’ dan kegiatan terkait cabang olahraga sepakbola lainnya dengan 
menggunakan fasilitas Klub, adalah atas resiko saya sendiri dan saya tidak akan menuntut Penyelenggara, Standard 
Chartered Bank, Liverpool FC, panitia, staff, kontraktor, dan/atau agen terkait lainnya atas segala kecelakaan, 
kerusakan, kerugian, atau biaya apapun, yang diakibatkan oleh kelalaian saya sendiri dan atau orang lain yang terkait 
dengan saya ataupun terkait kepemilikan saya yang berhubungan dengan partisipasi saya di ‘Turnamen’.  
 
Bersama ini saya konfirmasikan bahwa saya telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan 
Ketentuan, serta Aturan Main yang berlaku untuk Turnamen ini.  
 
Untuk menghindari keraguan, hal tersebut tidak mempengaruhi hak hukum saya terkait kecelakaan, kerusakan, 
kerugian, atau biaya yang terbukti akibat kelalaian Penyelenggara.  
 
Saya setuju untuk memberikan hak kepada Penyelenggara, tanpa diperlukan persetujuan lainnya terlebih dahulu dan 
tanpa kewajiban untuk memberikan kompensasi kepada Saya, untuk menggunakan gambar, foto dan atau video dan 
atau dokumentasi lain untuk keperluan komersial oleh pihak Penyelenggara.  
 
 
 
 
Tanda tangan : ….………………………………………….  
 
Nama :………………………………………………  
 
Tanggal : ……………………………………………..  
 
HARAP MENGEMBALIKAN FORMULIR INI MELALUI FAX, EMAIL ATAU KURIR KE:  
Mita Sampaguita Lamiran  
Head – Community Engagement, Corporate Affairs  
STANDARD CHARTERED BANK  
Menara Standard Chartered, 8th Floor  
Jalan Prof. DR. Satrio Kav. 164  
Jakarta 12930, Indonesia  
Email : Mita-Sampaguita.Lamiran@sc.com / CorporateAffairs.Indonesia@sc.com  
Tel. : 0811-977533  
Fax : (021) 571-9625 


