
Nevezési lap 
Személyes adatok

Versenyzö(Driver) Navigátor (Co- driver)

Név:
(Name)

Cím:
(Address)

Telefonszám:
(Phone number)

E-mail:
(E-mail address)

Jogosítvány szám:
(Driving licence number)

Baleset esetén értesítendö
neve és telefonszáma:
(Name and tel. no. of person to be
informed in case of accident)

Versenyautó adatok
Márka :(Make) Típus :(Model) Ccm:

Turbo :(van/nincs) 4WD :(van/nincs) Kategória :(category)

Gépkönyv
száma:

Versenyautó
rendszáma:

Átvételi adatok - a szürke mezöket a rendezö tölti ki

Befizetett egyéb díj:

Pályabejáró autó
rendszáma:

A versenyzö páros versenyezhet:

......................................
Admin vezet öRésztvevök kötelezettségei és a felel össégi jogról történö  l emondás

A./ Kötelezettségek

B./ Felelösségi jogról történö  lemondás

Minden résztvevö, versenyzö, szerelö, segítö saját felelösségére vesz részt a rendezvényen. Polgári és büntetö jogi felelösséggel tartoznak minden olyan kárért,
amelyet maguk, vagy jármüvük okozott. E felelösség alól a rendezvény versenykiírása sem adhat felmentést. Amennyiben a versenyzömaga nem tulajdonosa a
rendezvényen használt versenyjármünek, felmeni a felelösség alól mindazon személyeket, akik az alábbi b. pontban vannak felsorolva, minden a versenyjármü
tulajdonosa által támasztott követelés alól, illetve a nevezési ív aláírásával nyilatkozik arról, hogy a versenyjármü   tulajdonosa a fentiek szerinti minden jogáról
lemondott.

Jelen nevezési ív aláírásával minden résztvevö lemond azon jogáról, hogy bármely a rendezvény során elszenvedett baleset, vagy egyéb káresemény kapcsán
jogi, vagy egyéb úton eljárjon az alábbiakban felsoroltakkal szemben: Tamási Motorosport Egyesület, illetve ezen szervezet tagjai, tisztségviselöi, azon ingatlan
vagy az ingatlanon lévölétesítmények, mü tárgyak stb tulajdonosai, amelyen a versenypálya található, illetve a versenypálya tulajdonosai, tagjai, alkalmazottai,
képviselö i, segítöii - a résztvevök és kísérök - hatóságok, sportszakmai személyzet és bármely olyan természetes, vagy jogi személy, aki a rendezvénnyel
kapcsolatban áll.
Jelen szerzödés hatályba lép a nevezési ív rendezönek történö 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 TME, illetve a rendezvény hivatalos személyei, szervei (versenyorvos, versenyigazgató, felügyelök) felé..

......................................
Pilóta (Driver)

......................................
Navigátor (Co- Driver)

Gépkönyv :

Taj szám / vércsoport :

2012.09.15.
Porrogszentkirály

Rendező cég

van nincs

Fajtája:..............
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