ALGEMENE VOORWAARDEN
Update: 14-05-2015
Organisatie: Mazda RX-7 Club. Opgericht 17 maart 1996. Inschrijfnummer K.v.K.: 40413656,
Definities:
Rotarystock

: Het evenement dat onder deze naam wordt georganiseerd op het circuit
Midland te Lelystad op 11 juli 2015.

Deelnemers

: De personen die, al dan niet aangemeld, met een voertuig deelnemen aan
het evenement Rotarystock.

Bezoekers

: Zij die zonder als deelnemer te zijn aangemerkt het evenement bezoeken.

Baanactiviteiten

: Die activiteiten die op circuit plaatsvinden

Demonstratieactiviteiten

: Die activiteiten die ter demonstratie worden aangeboden op de baan en/of
het paddockgedeelte.

Paddock

: De vrije ruimte rondom het circuit en binnen de toegangspoort.

Circuit

: Het afgesloten gedeelte met geasfalteerde banen.

Paddockactiviteiten

: Die activiteiten die zich op de paddock afspelen

Standgebruikers

: Deelnemers die gebruik maken een door de organisatie toegewezen
standplaats.

Vrijwilligers

: Mensen die na aanmelding door de organisatie zijn aangewezen en
belangeloos taken uitvoeren ten dienste van de organisatie.

Vrijwaringbewijs

: Het formulier dat door een deelnemer moet worden getekend, alvorens aan
baanactiviteiten deel te nemen, waarmee hij/zij de organisatie vrijwaart van
door de deelnemer aangerichte en/of geleden schade.

Standruimte

: Paddockplaats waar een uitstalling mag plaatsvinden van zowel voertuigen
als artikelen ter promotie van de voertuigen of club die deze voertuigen
promoot.

Opbouw, inrichting en gebruik van standruimte en paddockruimte.
Deelnemers dienen gebruik te maken van de hen door de organisatie toegewezen plaats en ruimte
op de paddock.
De opbouw en inrichting van de standruimte dient plaats te vinden met als uitgangspunt het
informeren over en promoten van de Wankelmotor- c.q. Rotatiemotortechniek. Voertuigen en
stands die hier niet aan voldoen mogen slechts met toestemming van de organisatie op de
paddock worden gestald.
Bezoekers en deelnemers dienen hun voertuig op aanwijzing van de organisatie of door de
organisatie bevoegde vrijwilligers te parkeren en/of te verplaatsen.
Op de paddock dient men zich stapvoets te verplaatsen met gebruik van alarmeringsverlichting.
Voetgangers hebben voorrang.
Burn-outs zijn streng verboden. Zowel op de paddock als op de baan.
Gebruikers van een standruimte c.q. paddockplaats dienen deze plaats zelf schoon te houden en
zonder afval achter te laten.
Catering is voorbehouden aan de accommodatieverhuurder of een door hem geaccepteerde derde.

Deelnemers activiteitenprogramma
Deelname is op eigen risico.
Over uitslagen kan niet worden gecorrespondeerd.
Aanwijzingen van organisatie en/of door de organisatie bevoegde vrijwilligers dienen altijd te
worden opgevolgd.
Deelname aan circuitactiviteiten is toegestaan na ondertekening van het vrijwaringsbewijs waarmee
de deelnemer de organisatie en vrijwilligers vrijwaart van aansprakelijkheid en rechtsvervolging.
Let wel! U bent tijdens deelname aan activiteiten op een circuit niet verzekerd! Deelnemer is dus
hoofdelijk aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigen en andere voertuigen en personen en
materialen op het circuit alsmede aan circuit, omzoming en omheining!
Bij het betreden van het circuit met een voertuig is het dragen van een valhelm verplicht.
Het is verboden het circuitterrein te betreden tenzij men vrijwilliger is, aangewezen door de
organisatie, of als deelnemer toegang krijgt.
Voertuigen mogen maximaal 91 dB produceren.
Op verzoek van de organisatie dient u uw voertuig aan een technische controle te onderwerpen.
Op verzoek van de beheerder van het circuit wil ik jullie attent maken op het gebruik van
milieuzeiltjes. Dit geldt alleen voor de deelnemers van het baanprogramma. Een dergelijk zeiltje is
een plastic zeiltje voor onder de auto bedoeld tegen lekkage. Een zeiltje van bijv. een doe het zelf
zaak kan volstaan. Wanneer je weet dat je lekkage hebt, is het natuurlijk sowieso netjes iets onder de
auto te leggen. Dit ook om schoonmaakkosten te vermijden.
In alle voorkomende gevallen is het aan de organisatie en het circuitbestuur te beslissen over al dan
niet toelating verlenen aan deelname aan een van de baan- en/of paddockactiviteiten.
Aan taal of vertaalfouten kunnen geen rechten worden ontleend.
Bij het betreden van dit circuit gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

