Dutch RotaryStock
11-06-2011
Inschrijfformulier met deelnamevoorwaarden.
Voornaam

Tussenvoegsel

Achternaam

Deelname nummer (zie E-ticket)

………………

………………

…………………

………………………..

Straat met huisnummer

Postcode

Woonplaats

Land

………………………………….

…………

………………………..

….……………………

Emailadres

Telefoon nummer

Rijbewijs nummer

………………………………….

……………………..

……………………..

Merk auto

Type auto

Model

Cilinder inhoud

Geschat vermogen

……………. …………… …………… ………………..

……………….PK

Door ondertekening verklaart de deelnemer zich uitdrukkelijk akkoord met de deelnamevoorwaarden zoals hieronder is
beschreven en zoals in het deelname reglement en programmaoverzicht is opgesteld. Na ondertekening en inlevering van de
vrijwaring bij de keurmeester bij de informatiestand ontvangt de deelnemer een Vrijwaringcertificaat waarmee toegang tot het
circuit verleend kan worden. Zonder dit document kan er niet worden deelgenomen aan de actieve onderdelen op het circuit.

Handtekening
………………………………

Lelystad, 11 juni 2011

Vrijwaringreglement:
1.
2.
3.
4.

De deelnemer is in het bezit van een geldig rijbewijs
De auto voldoet aan de wettelijke eisen motorvoertuigen, is APK gekeurd en minimaal WA verzekerd.
Deelname is voor eigen rekening en risico.
De organisatie sluit alle aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, welke de deelnemer lijdt als
gevolg van de deelname aan en/of de aanwezigheid bij het evenement.
5. In geval de organisatie aansprakelijk wordt gesteld, vrijwaart de deelnemer de organisatie daarvoor,
ook ter zake schade van derden.
6. De door de organisatie voor het evenement ingeschakelde personen kunnen niet aansprakelijk worden
gesteld voor de door de deelnemer of derden geleden schade. De deelnemer vrijwaart ook deze
personen in geval van aansprakelijkheidsstelling.
7. De deelnemer verklaart de op de evenementen door de organisatie van toepassing verklaarde
reglementen * na te leven en de aanwijzingen van de organisatie op te volgen.
8. De organisatie maakt de deelnemer erop attent dat overtreding van de reglementen en/of het niet stipt
opvolgen van de aanwijzingen van de organisatie aansprakelijkheid teweeg kan brengen voor de
daardoor veroorzaakte schade.
9. Voor alle schade veroorzaakt door een bezoeker, al of niet met een voertuig aangericht, op en rond het
Rotary Stock evenement, is de bezoeker in kwestie hoofdelijk aansprakelijk. De meeste autoverzekeringen stellen
beperkende voorwaarden aan het gebruik van het voertuig op een circuit en/of voor race doeleinden. Dit ontslaat je
niet van deze aansprakelijkheid
10. Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met de deelnamevoorwaarden en de
reglementen.
* De reglementen zijn openbaar gemaakt door plaatsing op de website van de RX-7 club en Rotarystock
en separaat verstuurd naar alle ingeschreven deelnemers.

