
OŚWIADCZENIE I DEKLARACJA UDZIAŁU ZAWODNIKA/UCZESTNIK A
W ZAWODACH MOTOCYKLOWYCH 22.04.2017

Ja niżej podpisany oświadczam, że jestem świadom ryzyka i niebezpieczeństw mogących zaistnieć podczas zawodów

motocyklowych i treningów w ………………………. w dniu ………………………. tj. w szczególności ryzyka wypadku, odniesienia

obrażeń ciała i urazów fizycznych ( w tym śmierci) a także szkód i strat o charakterze majątkowych. W związku z moim

uczestnictwem w ww. zawodach przyjmuję na siebie pełną odpowiedzialność z tego tytułu, jednocześnie zrzekam się

wszelkich roszczeń do organizatora, kierownictwa Zawodów, właścicieli terenu, Automobilklubu Polski,

członków komitetów zawodów i zespołu sędziowskiego i osób trzecich (zwanych dalej łącznie:

„Zwolnionymi Stronami”).Zobowiązuję się nie wytaczać powództw w stosunku do Zwolnionych Stron i

akceptuję fakt, że jeżeli ktokolwiek odniesie fizyczne obrażenia lub jeżeli dojdzie do uszkodzenia bądź

zniszczenia mojej i/lub cudzej własności wskutek lub w związku z moim uczestniczeniem w Zawodach, to

nie będą przysługiwać mi żadne roszczenia ani prawo do wniesienia pozwu w stosunku do Zwolnionych

Stron.

Oświadczam, że znam swój stan zdrowia i jestem zdolny do udziału w zawodach motocyklowych i swoim podpisem

potwierdzam, że nie występują w przypadku mojej osoby przeciwwskazania zdrowotne do udziału w w/w zawodach

sportowych.

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin Sporu Motocyklowego w tym w szczególności Zasady

Rozgrywek obowiązujące w czasie zawodów. Zobowiązuję się do przestrzegania wszystkich tych zasad bez żadnego

wyjątku, a także instrukcji i decyzji osób funkcyjnych tych zawodów.

Obowiązki zawodnika/uczestnika bez licencji zgłaszającego się do udziału w zawodach za zasadach:

- zgłoszenie do biura i podpisanie własnoręcznie oświadczenia o warunkach udziału w imprezie organizowanej
przez klub zrzeszony w PZM oraz stanie zdrowia pozwalającym na udział w takich zawodach,

- uczestnictwo w szkoleniu z zasad rozgrywek danej konkurencji w której uczestnik zamierza wziąć udział

- pisemne potwierdzenie zapoznania się i akceptacji zasad jakie obowiązują w sporcie motocyklowym, w

szczególności Zasad Rozgrywek Supermoto. Akceptacja regulaminu jest dobrowolna, lecz niezbędna do wzięcia

udziału w zawodach,

- zgłoszenie się do zawodów oraz odbiór techniczny pojazdu zgodnie z obowiązującym regulaminem zawodów

Imię i Nazwisko: …...............................................................................................................................

Adres :..................................................................................................................................................

seria, numer i rodzaj dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość……………………

Klsa i numer statowy.............................................................................................................

Tel: …................................................... e-mail: ...................................................................................

Osoba do kontaktu w razie wypadku: .................................................... Tel. ......................................

Wszelkie oświadczenia zawarte w tym formularzu potwierdzam własnoręcznym podpisem.

……………………………..                                                                                          …………………

Data i miejscowość                                                                                  Popis zawodnika

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z

dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2014.1182) zawartych w powyższym oświadczeniu oraz wykorzystania

wizerunku przez Automobilklub Polski  w celu promocji i upowszechniania sportu oraz kultury fizycznej, w

tym publikacji wyników, zdjęć i sprawozdań z zawodów w prasie, na stronach internetowych i w

informatorach branżowych.


