2017 MUSCLECONTEST VIETNAM MODEL SEARCH
OFFICAL MEN’S PHYSIQUE ENTRY FORM
CUỘC THI TÌM KIẾM NGƯỜI MẪU MUSCLECONTEST VIETNAM 2017 –
VÔ ĐỊCH THỂ HÌNH NAM

FULL NAME (Họ và tên):

HEIGHT (Chiều cao):

PERMANENT RESIDENTIAL ADDRESS (Địa chỉ thường trú):

ID CARD/PASSPORT NO. (CMND/Hộ chiếu số):
DATE OF ISSUANCE (Ngày cấp):
PLACE OF ISSUANCE (Nơi cấp):
EMAIL:
PHONE (Số điện thoại):

AGE (Tuổi):

DIVISION (Hạng mục thi đấu)
MASTERS 35+:

(1)

(Chuyên Nghiệp, từ 35 tuổi trở lên)
OPEN 18+:
(Mở Rộng, từ 18 tuổi trở lên)

Up to 1.70 metre

(2)

(Từ 1m70 trở xuống)
(3)

Up to 1.70 metre
(Từ 1m70 trở xuống)

Over 1.70 metre
(Trên 1m70)

(4)

Over 1.70 metre
(Trên 1m70)

OPTIONAL (Tùy chọn ) :
MALE FITNESS MODEL:
(Người mẫu Thể Hình Nam)

(5) ____ Over 1.70 metre
(Trên 1m70)

(*) Contestant for Fitness Model have 60 seconds for The Talent’s performance on stage and infront of the Judge.
(*) Các thí sinh tham gia phần thi Người Mẫu Thể Hình, sẽ có 60 giây để trình diễn phần thi tài
năng trên sân khấu và trước Ban Giám Khảo.

COMPETITION RULES (Luật Thi Đấu):
For each division, the contestants will be required to walk on the stage in board shorts (illustrated as
attached) with legs not covering knees (no spandex and no logos are permitted on the shorts, except
for a manufacturer’s logo such as Nike, Billabong, etc.). The contestants shall walk barefoot on the
stage and without a shirt.
Đối với mỗi hạng mục thi đấu, các thí sinh sẽ được yêu cầu đi lên sân khấu với trang phục là quần
Board shorts (như hình đính kèm), chiều dài ống quần từ gối trở lên (không sử dụng chất liệu thun co
dãn và không được sử dụng các logo trên quần short ngoại trừ logo của nhà sản xuất như Nike,
Billabong…). Các thí sinh sẽ đi chân trần lên sân khấu và không mặc áo.

The contestants shall present their front and rear stances. Judges will score the contestants based on
“Balance and Shape” and overall physical appearance, including proper shape and symmetry and
overall presentation.
Các thí sinh sẽ trình diễn tư thế tạo dáng tự nhiên ở mặt trước và mặt sau. Ban giám khảo sẽ chấm
điểm các thí sinh dựa trên “sự cân đối và hình thể” và ngoại hình bao quát, bao gồm thể hình chuẩn,
cân xứng và tổng quan phần trình diễn của thí sinh.

RELEASE
In consideration of being allowed to participate in any way in MUSCLECONTEST VIETNAM
MODEL SEARCH (“Event”) promoted by Lindsay Productions. (“Promoter”) and sanctioned by the
National Physique Committee of the USA, Inc. (“NPC”), its related events and activities, I, (PLEASE
PRINT YOUR NAME HERE)
the undersigned,
acknowledge, appreciate and agree that: 1.The risk of injury from the activities involved in this Event
is significant, including the potential for permanent paralysis and death, and while particular skills,
equipment, and personal discipline may reduce this risk, the risk of serious injury does exist; and, 2. I
KNOWINGLY AND FREELY ASSUME ALL SUCH RISKS, both known and unknown, EVEN IF
ARISING FROM THE NEGLIGENCE OF THE PROMOTER AND/OR THE NPC or others, and
assume full responsibility for my participation; and, 3. I willingly agree to comply with the stated and
customary terms and conditions for participation, if, however, I observe any unusual significant hazard
during my presence or participation, I will remove myself from participation and bring such to the
attention of the Promoter immediately; and, 4. I, for myself and on behalf of my heirs, assigns, personal
representatives and next of kin, HEREBY RELEASE, INDEMNIFY, AND HOLD HARMLESS THE
PROMOTER AND THE NPC and each of their officers, officials, agents
and/or employees, other participants, sponsoring agencies, sponsors, advertisers, and if applicable,

owners and lessors of premises used for the activity (“Releases”), WITH RESPECT TO ANY AND
ALL INJURY DISABILITY, DEATH, or loss or damage to person or property associated with my
presence at or participation in or in traveling to and from the Event, WHETHER ARISING FROM
THE NEGLIGENCE OF THE RELEASEES OR OTHERWISE, to the fullest extent permitted by law.
And in further consideration of permission being granted to me to participate in the Event and its
related events. I hereby grant the NPC, Promoter and/or any other NPC-approved video or
entertainment organization and all of their agents, successors, licensees and assigns, the right to
photograph or otherwise reproduce (whether by film, tape, still photography or otherwise) my voice,
appearance and name, and to exhibit, distribute, transmit, and/or otherwise exploit any and all media,
including without limitation, by means of still photography, motion pictures, radio, television,
television motion pictures, video, printing on digital or any other medium now known or hereafter
devised, including with respect also to any merchandising, advertising and/or publicity, and the right
to use my name and information about me in any connection with any of the foregoing. The rights
granted by me hereunder are granted for the entire universe and shall endure in perpetuity and no
further compensation shall be payable to me at any time in connection therewith. Nothing contained
herein shall be deemed to obligate the NPC, Promoter, and/or any other NPC- approved video or
entertainment organization, to photograph or otherwise reproduce my voice, appearance or name,
or to make use of any rights granted herein. I also understand that the aforementioned rights may be
reassigned at any time without further consent. I understand that the NPC, the Promoter and/or any
NPC-approved video or entertainment organization, are videotaping and photographing the Event in
express reliance upon the foregoing, and I represent and agree that I am free to grant the rights
granted to the NPC, Promoter and/or any other NPC-approved video or entertainment organization
hereunder. I HAVE READ THIS RELEASE OF LIABILITY AND ASSUMPTION OF RISK
AGREEMENT, FULLY UNDERSTAND ITS TERMS, UNDERSTAND THAT I HAVE GIVE UP
SUBSTANTIAL RIGHTS BY SIGNING IT, AND SIGN IT FREELY AND VOLUNTARILY WITHOUT
ANY INDUCEMENT.
MIỄN TRỪ
Để được phép tham gia cuộc thi TÌM KIẾM NGƯỜI MẪU MUSCLECONTEST VIỆT NAM (“Sự
kiện”) do Lindsay Productions (“Nhà tổ chức”) xúc tiến và đã được Ủy ban Thể thao Quốc gia Hoa
Kỳ (“NPC”) chấp thuận, cùng các sự kiện và hoạt động liên quan, tôi (VUI LÒNG ĐIỀN TÊN TẠI
ĐÂY)
người ký tên dưới đây,
xác nhận, hiểu và đồng ý rằng: 1. Rủi ro thương tật từ các hoạt động liên quan đến Sự kiện mang tính
tất yếu, bao gồm cả nguy cơ bị liệt vĩnh viễn và nguy hiểm đến tính mạng, và ngay cả khi một số kỹ
năng, trang bị và phương pháp tập luyện nhất định có thể hạn chế các rủi ro này thì các rủi ro thương

tật nghiêm trọng vẫn tồn tại; và 2. TÔI HIỂU RÕ VÀ TỰ NGUYỆN CHẤP NHẬN MỌI RỦI RO ĐÓ,
kể cả đã biết hoặc chưa biết, DÙ CHO PHÁT SINH TỪ SỰ BẤT CẨN CỦA NHÀ TỔ CHỨC
VÀ/HOẶC NPC hoặc bất kỳ bên nào khác, và chịu toàn bộ trách nhiệm cho việc tham gia của tôi; và
3. Tôi tự nguyện đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện được quy định và theo thông lệ
đối với việc tham gia, tuy nhiên, nếu tôi thấy có bất kỳ mối nguy hại nghiêm trọng bất thường nào
trong quá trình tham dự hoặc tham gia của tôi, tôi sẽ ngừng tham gia và thông báo cho Nhà tổ chức
ngay lập tức; và 4. Tôi, với tư cách cá nhân và thay mặt cho tất cả những người thừa kế, người được
chuyển giao, đại diện cá nhân và người thân của tôi, THEO ĐÂY MIỄN TRỪ, BẢO ĐẢM, VÀ GIỮ
VÔ CAN CHO NHÀ TỔ CHỨC VÀ NPC và các cán bộ, quản lý, đại lý và/hoặc người lao động của
Nhà tổ chức và NPC, những người tham gia khác, các đơn vị tài trợ, nhà tài trợ, đơn vị quảng cáo,
và nếu có, chủ sở hữu và bên cho thuê địa điểm hoạt động (“Miễn trừ”), ĐỐI VỚI BẤT KỲ VÀ MỌI
THƯƠNG TẬT, SỰ THIỆT MẠNG, hoặc tổn thất hay thiệt hại về người hoặc tài sản liên quan đến
sự tham dự hoặc tham gia của tôi hoặc trên đường đi đến hoặc rời khỏi Sự kiện, DÙ CHO CÓ PHÁT
SINH TỪ SỰ BẤT CẨN CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC MIỄN TRỪ HAY KHÔNG, trong phạm vi
tối đa được pháp luật cho phép. Và để được cấp phép tham gia Sự kiện và các sự kiện liên quan, tôi
theo đây cấp quyền cho NPC, Nhà tổ chức và/hoặc bất kỳ tổ chức quay phim hoặc giải trí nào đã
được NPC chấp thuận và mọi đại lý, bên kế thừa, bên nhận quyền và bên nhận chuyển giao của họ,
chụp hoặc ghi lại (bất kể bằng phim, băng ghi âm, ảnh tĩnh hoặc hình thức khác) giọng nói, hình ảnh
và tên của tôi, và trưng bày, phân phối, truyền phát, và/hoặc bằng cách khác khai thác trên bất kỳ và
mọi phương tiện truyền thông, bao gồm nhưng không giới hạn ở các phương tiện chụp ảnh tĩnh, ảnh
động, đài phát thanh, truyền hình, ảnh động vô tuyến, video, ấn phẩm số hoặc bất kỳ phương tiện
truyền thông nào khác hiện đã biết hoặc được phát minh sau này, cho mọi việc mua bán, quảng cáo
và/hoặc công bố, và quyền sử dụng tên và thông tin của tôi liên quan đến bất kỳ điều gì nêu trên. Các
quyền được tôi cấp theo đây là được cấp trên phạm vi toàn cầu và sẽ tồn tại vĩnh viễn và sẽ không có
bất kỳ khoản tiền đền bù nào được trả cho tôi tại bất kỳ thời điểm nào liên quan đến các quyền đó.
Không có bất kỳ nội dung nào nêu tại đây sẽ được xem là buộc NPC, Nhà tổ chức, và/hoặc bất kỳ tổ
chức quay phim hoặc giải trí nào đã được NPC chấp thuận, phải chụp hoặc ghi lại giọng nói, hình
ảnh hoặc tên của tôi, hoặc phải sử dụng bất kỳ quyền nào được cấp tại đây. Tôi cũng hiểu rằng các
quyền nêu trên đây có thể được chuyển nhượng lại bất kỳ lúc nào mà không cần có sự đồng ý của tôi.
Tôi hiểu rằng NPC, Nhà tổ chức và/hoặc bất kỳ tổ chức quay phim hoặc giải trí nào đã được NPC
chấp thuận sẽ ghi hình và chụp ảnh Sự kiện dựa trên các xác nhận rõ ràng nêu trên, và tôi khẳng
định và đồng ý rằng tôi theo đây tự nguyện cấp các quyền đó cho NPC, Nhà cung cấp và/hoặc bất kỳ
tổ chức quay phim hoặc giải trí nào đã được NPC chấp thuận.

TÔI ĐÃ ĐỌC THỎA THUẬN MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM VÀ CHẤP NHẬN RỦI RO NÀY, TÔI
HIỂU RÕ CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA THỎA THUẬN VÀ HIỂU RẰNG TÔI ĐÃ TỪ BỎ CÁC QUYỀN
CƠ BẢN BẰNG CÁCH KỲ VÀO THỎA THUẬN NÀY, VÀ TÔI TỰ NGUYỆN KÝ VÀO THỎA THUẬN
NÀY MÀ KHÔNG CHỊU BẤT KỲ SỰ ÉP BUỘC NÀO.
Full name and signature of the contestant
(Họ tên và chữ ký của người dự thi)

Date (Ngày):
(*) Fill in the forms and bring them to a California Fitness & Yoga Center/ UFC Gym near you to
submit them and process your payment. Please contact our Member Service team for further
assistance. Please bring your valid ID with you when making submission.
( *) Các thí sinh vui lòng điền đầy đủ thông tin vào Mẫu Đơn và mang đến Câu Lạc Bộ California
Fitness & Yoga/ UFC Gym gần khu vực của bạn để nộp Hồ Sơ và tiến hành đóng lệ phí. Xin vui lòng
liên hệ với Nhân viên Dịch Vụ Khách Hàng để được hổ trợ.
Vui lòng mang theo CMND (còn hiệu lực) khi đến nộp hồ sơ.

(Boardshort)

