
NEVEZÉSI LAP

Vörös Katlan Bajnokok Tornája

Verseny helyszíne Nyirád Racing Center Idõpontja: 2021. december 11-12.
E-mail: nyiradracing@gmail.com

Nevezési zárlat: 2021. december 8.

Versenyzõ

Név:

Születési dátuma:

Nevezõ:

Cím:
Irányítószám, Város
Utca, házszám

Elérhetõség: Telefon:
Email:

Rajtszám: Szakág: Kategória:

Telefon:
Email:

Nevezési díj:
Amatõr: 30.000 Ft (december 11.)
Licenc: 50.000 Ft (december 12.)

FELELÕSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT

A.) A résztvevõk kötelezettségei és felelõsségei 
Ezen esemény idõtartama alatt saját felelõsségemre használom a versenypályát. Kijelentem, hogy minden esetbenbetartom az alapvetõ
biztonsági szabályokat, az idõjárási körülményeknek figyelembevételével használom aversenypályát és betartom a versenypálya személyzete
által adott szabályokat, utasításokat. Minden résztvevõ (versenyzõ, navigátor, szerelõ, segítõ) saját felelõsségére vesz részt a versenyen.
Polgári ésbûntetõ jogi felelõsséggel tartoznak minden olyan kárért, amelyet maguk vagy jármûvük okozott. Amennyiben a versenyzõ
maga nem tulajdonosa a rendezvényen használt versenyjármûnek, felmenti a felelõsség alól mindazonszemélyeket, akik az alábbi B.)
pontban vannak felsorolva, minden a versenyjármû tulajdonosa által támasztottkövetelés alól, illetve a nevezési ív aláírásával nyilatkozik arról,
hogy a versenyjármû tulajdonosa a fentiek szerintijogáról lemondott.

B.)
Felelõsségi jogról történõ lemondás
Jelen nevezési ív aláírásával minden résztvevõ lemond azon jogáról, hogy bármely, a rendezvény soránelszenvedett baleset, vagy egyéb
káresemény kapcsán jogi, vagy egyéb úton eljárjon az alábbiakban felsoroltakkalszemben: RENDEZÕ,illetve ezen szervezet tagjai,
tisztségviselõi, segítõi, résztvevõk és kísérõk,hatóságok és bármely olyan természetes vagy jogi személy, aki a rendezvénnyel kapcsolatban áll.
Jelen szerzõdés hatályba lép az aláírt nevezési ív rendezõnek történõ átadásával. Az aláíró az aláírásával hitelesíti a fentikorlátozásokat
és nyilatkozatokat. Amennyiben személyi sérülés következik be, az aláíró felmenti az ellátástbiztosító orvosokat a titoktartási kötelezettségeik alól
a RENDEZÕ, illetve a rendezvény hivatalos személyei,szervei (versenyorvos, versenyigazgató, felügyelõk) felé. Alulírott versenyzõ és
navigátor a Vörös Katlan Bajnokok Tornája alapszabályzatát, technikai szabályzatát,versenykiírását elolvastam a verseny minden szabályát,
elõírását megismertem, és azokat magamra nézvekötelezõnek tartom. Rajtszámot átvettem, és a fentiek tudatában is részt kívánok venni
a mai versenyen. A fentifelelõsségvállalási nyilatkozat elválaszthatatlan része a nevezésnek. Alulírott tudomásul veszem, hogy a Vörös Katlan
Bajnokok Tornája idõterve a Rendezõ döntésére módosulhat, indokolt esetben a verseny elemeinek idõpontja megváltozhat és elmaradhatnak.
A nevezés ún. extrém biztosítás helyszíni megkötése nélkül érvénytelen. A nevezés csak a nevezési lap eredeti aláírással és a felelõsségvállalási
nyilatkozat aláírásávalérvényes, valamint a nevezési díj befizetésével. 

Nyirád, 2021. .........................................

Versenyzõ: _______________________________________________

Szülõ/ gondviselõ:__________________________________________

Licenc szám:

Email:

Gyártmány: Típus: Hengerûrtartalom: 4 WD:

Turbó: Igen / Nem

Igen / Nem
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