Załącznik nr 4 do Regulaminu Track Masters 2022

OŚWIADCZENIE
wypełnia osobno każda osoba w samochodzie – kierowca i pilot
Imię : ________________________________ Nazwisko:_____________________________________
Dokładny adres: _____________________________________________________________________
Rodzaj i nr dokumentu tożsamości: __________________________ Data urodzenia: _____________
Telefon kontaktowy: _________________________ Adres e-mail:_____________________________

Ja, niżej podpisany, w związku z moim uczestnictwem w dniu ……………… 2022 roku w imprezie ………. RUNDA TRACK MASTERS 2022 odbywającej się na torze ………………………….…..
(dalej: „Impreza”), niniejszym oświadczam, że:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

uczestniczę w Imprezie na własne ryzyko i odpowiedzialność,
znany jest mi regulamin Track Masters 2022, akceptuję jego zapisy w całości oraz zobowiązuję się do jego bezwzględnego przestrzegania,
znane jest mi ryzyko jakie wiąże się z udziałem w wyścigach samochodowych i imprezach motoryzacyjnych,
w razie zaistnienia wypadku bądź każdego innego zdarzenia, podczas którego zostanę poszkodowany w jakikolwiek sposób, nie będę zgłaszać żadnych roszczeń do osób
organizujących Imprezę ani osób z nimi współdziałających w trakcie trwania Imprezy,
zostałem poinstruowany o charakterze Imprezy, zasadach jej przeprowadzenia oraz wymaganym sposobie zachowania się w trakcie Imprezy,
zobowiązuję się do wykonywania poleceń osób organizujących Imprezę przez cały czas jej trwania,
jestem trzeźwy, nie jestem pod wpływem leków i substancji upośledzających moją zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych,
nie stwierdzono u mnie zaburzeń psychicznych i fizycznych uniemożliwiających kierowanie pojazdami mechanicznymi,
ponoszę całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za zdrowie i życie pasażerów, którzy są obecni w samochodzie w czasie jazdy na torze.

Zobowiązuje się do:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

bezpiecznej jazdy ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa innych osób znajdujących się na terenie prób i toru wyścigowego,
odpowiadania za szkody umyślnie i nieumyślnie wyrządzone tym osobom lub ich mieniu powstałe w wyniku mojej obecności na torze.
zobowiązuję się do pokrycia kosztów naprawy uszkodzeń infrastruktury toru, które powstaną z mojej winy,
nie zmieniania toru jazdy podczas wyprzedzania mnie przez samochody jadące szybciej,
nie poruszania się po torze pod prąd,
umożliwienia wyprzedzania kierowcom jadącym szybciej,
opuszczenia toru na żądanie wyznaczonej osoby lub wg. ustaleń podczas odprawy,
sygnalizowania awarii prowadzonego samochodu światłami awaryjnymi,
natychmiastowego zjechania na trawę w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia jakiegokolwiek wycieku w moim aucie
ustąpienia pierwszeństwa samochodom znajdującym się na torze przy wyjeździe z depot na tor,
nieprzekraczania prędkości w DEPOT 20 km/h oraz nieprzekraczania białej linii wyjazdu z Depot,
uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości 1000 zł za złamanie zasad bezpieczeństwa (za każde złamanie).

Oświadczam, iż jestem świadomy, iż:
1.
2.





osoby organizujące Imprezę nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania uczestników Imprezy względem siebie nawzajem ani osób trzecich w
trakcie Imprezy w żadnym zakresie,
złamanie zasad zachowania się w trakcie Imprezy w sposób mogący zagrozić bezpieczeństwu jej pozostałych uczestników równoznaczny jest z natychmiastowym
wykluczeniem z uczestnictwa bez prawa do uzyskania zwrotu składki uczestnika.

UWAGA! Kaski dla kierowcy i ew. pasażera OBOWIĄZKOWE!!!
UWAGA! Do jazdy po Torze zostaną dopuszczone jedyne samochody, które generują w warunkach pomiarowych (2/3 maksymalnych obrotów nie mniej niż 3800 obrotów
silnika, 1/2 m od wylotu wydechu lub pomiar dynamiczny samochodu poruszającego się) hałas NIE większy niż limit określony w regulaminie toru - Pomiar sonometrem
będzie dokonywany przed rozpoczęciem jazd oraz w ich trakcie (pomiar dynamiczny). Samochody niespełniające powyższego wymogu nie zostaną dopuszczone do jazd.
UWAGA! Wszystkie pojazdy wyjeżdżające na tor muszą posiadać zainstalowane uchwyty holownicze!

☐ Akceptuję i będę przestrzegał zapisów powyższego oświadczenia oraz zasad obowiązujących podczas imprezy.
Ja, niżej podpisany/-a na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r (t.j. Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn zm.) wyrażam zgodę
na nieodpłatne utrwalenie mojego wizerunku i mojego samochodu, w formie fotografii analogowej i cyfrowej oraz materiału filmowego w ramach sesji fotograficznej przeprowadzonej
przez osoby działające na zlecenie Organizatora Miata Challenge podczas danej RUNDY. Ponadto wyrażam nieodpłatną zgodę, na rozpowszechnianie przez Organizatora, Partnerów i
Sponsorów Miata Challenge wizerunku mojej osoby i mojego samochodu, w formie fotografii analogowej i cyfrowej a także materiału filmowego bez ograniczeń terytorialnych i
czasowych za pośrednictwem dowolnego medium. Przeniesienie niniejszego zezwolenia na osobę trzecią nie wymaga mojej uprzedniej zgody na taką czynność. Organizator nabywa
nieodpłatnie prawa do wszelkich materiałów foto i video powstałych w czasie rundy i na jej terenie. W szczególności Organizator może wykorzystywać w/w materiały do promocji i
reklamy Organizatora oraz podmiotów wspierających Organizatora.

___________________________________
czytelny podpis składającego oświadczenie

