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VERSENYZŐ ADATAI

NEVEZŐ SE
NÉV:
CÍM:
MOBIL TELEFON SZÁM:
E-MAIL CÍM:
SZÜLETÉSI HELY/IDŐ:
SZEMÉLYI IGAZOLVÁNY SZÁM:
Baleset esetén értesítendő (Jelen van a versenyen) Név, mobil
szám:

SZÁMLÁT erre a névrecímre kérek:
A számlát erre a postacímre
kérem:
Versenyen használt
gumiabroncs (X-el jelölni):
Verseny
Utcai

A Jármű adatai:

Technikai Átvevő Tölti Ki!

GYÁRTMÁNY:

TIPUS:

Csoport/Kategória

HENGERŰRTART:

HAJTÁS:

Rajtszám:

A HIÁNYOSAN, VALÓTLAN ADATOKAT TARTALMAZÓ ÉS/VAGY OLVASHATATLANUL KITÖLTÖTT NEVEZÉSI LAP A NEVEZÉS
VISSZAUTASÍTÁSÁT EREDMÉNYEZI!
KÖTELEZŐ KELLÉKEK: MEGFELELŐ MÉRETŰ "E" BUKÓSISAK, ZÁRT LÁBBELI ÉS ZÁRT RUHÁZAT!

Résztvevők kötelezettségei és a felelősségi jogról történő lemondás
A./ Kötelezettségek
Minden résztvevő, versenyző, szerelő, segítő saját felelősségére vesz részt a rendezvényen. Polgári és büntetőjogi felelősséggel
tartoznak minden olyan kárért, amelyet maguk, vagy járművük okozott. E felelősség alól a rendezvény versenykiírása sem
adhat felmentést. Amennyiben a versenyző maga nem tulajdonosa a rendezvényen használt versenyjárműnek, felmenti a
felelősség alól mindazon személyeket, akik az alábbi b. pontban vannak felsorolva, minden a versenyjármű tulajdonosa által
támasztott követelés alól, illetve a nevezési ív aláírásával nyilatkozik arról, hogy a versenyjármű tulajdonosa a fentiek szerinti
minden jogáról lemondott.
B./ Felelősségi jogról történő lemondás
Jelen nevezési ív aláírásával minden résztvevő lemond azon jogáról, hogy bármely a rendezvény során elszenvedett baleset,
vagy egyéb káresemény kapcsán jogi, vagy egyéb úton eljárjon az alábbiakban felsoroltakkal szemben.: Arrabona Rally Club,
illetve ezen szervezet tagjai, tisztségviselői, azon ingatlan vagy az ingatlanon lévő létesítmények, műtárgyak stb tulajdonosai,
amelyen a versenypálya található, illetve a versenypálya tulajdonosai, tagjai, alkalmazottai, képviselői, segítői - a résztvevők és
kísérők - hatóságok, sportszakmai személyzet és bármely olyan természetes, vagy jogi személy, aki a rendezvénnyel
kapcsolatban áll. Jelen szerződés hatályba lép a nevezési ív rendezőnek történő átadásával. Aláíró aláírásával hitelesíti a fenti
korlátozásokat és nyilatkozatokat. Amennyiben személyi sérülés következik be, az aláíró felmenti az ellátását biztosító
orvosokat titoktartási kötelezettségeik alól a SR SPORT Egyesület, illetve a rendezvény hivatalos személyei, szervei
(versenyorvos, versenyigazgató, felügyelők) felé.
A rendezvényen mindenki csak saját felelősségére vesz részt, nevezési lap aláírásával vállalja a versenykiírásban leírtakat,
valamint köteles betartani a rendező által adott utasításokat!
Ács, 2017-09-24
NEVEZŐ ALÁÍRÁSA

