Inschrijfformulier Tractorpulling Halsteren 2019
KPJ
HALSTEREN

ZWARTE CROSS KLASSE
Dit onderdeel vindt plaats op zondag 29 september 2019 op het terrein aan de
Tholenseweg te Halsteren.
Voor het wedstrijdschema zie internet: www.kpjhalsteren.nl of
www.tractorpullinghalsteren.nl

Gegevens deelnemer:
Naam:………………………………………………………………………………………………………….
Adres:………………………………………………………………………………………………………….
Postcode + woonplaats:……………………………………………………………………………………
Geboortedatum:……………………………………………………………………………………………..
Telnr.:…………………………………………………………………………………………………………..
Email:…………………………………………………………………………………………………………
Klasse (2- of 4-wielklasse) :………………………………………………………………………………
Soort voertuig:………………………………………………………………………………………………
Bijzonderheden:…………………………………………………………………………………………….

Dragen van een helm is verplicht tijdens de zwarte cross klasse.
Het is niet toegestaan rook te verspreiden / te gebruiken
Men dient de aanwijzingen van de organisatie op te volgen.
Deze klasse gaat op originaliteit, niet op snelheid.
Bij gevaarlijk rijgedrag en hoge snelheid zal je uit de cross worden gehaald.
LET OP De zwarte cross klasse start pas nadat alle competitie trekkers hebben
gereden. Er wordt gestreefd naar een starttijd van +/- 18:00 dus voor de rijders tot
dan geen alcohol!!! (wordt gecontroleerd voor de start)
De deelnemer verklaart hierbij dat hij of zij:
-

-

-

Volledig op eigen risico mee doet aan de wedstrijd.
De algemene civiel- en strafrechtelijke verantwoording voor alle schade die door hen of door het door hen gebruikte voertuig wordt
veroorzaakt, is voor de deelnemers zelf,
W.A.+ verzekerd is, d.w.z. dat de deelname van het voertuig aan de zwarte cross klasse geschiedt met toestemming van de
verzekeringsmaatschappij (dit moet aan de eigen verzekeringsmaatschappij gemeld worden). Als dat niet mogelijk is moet het
voertuig hiervoor apart verzekerd worden bij een andere verzekeringsmaatschappij.
Afstand doet voor zichzelf, zijn/haar rechthebbenden, zijn/haar erfgenamen, zijn/haar nabestaanden en onze verzekeraars van elk
verhaal tegenover:
* de organisatie
* de bestuursleden van de organisatie
* de eigenaar van het terrein
* de andere deelnemers van dit onderdeel
* de toeschouwers
* de vrijwilligers van de evenement
* de verzekeraars van de personen (en organismen) zoals hierboven opgesomd
voor alle schade die hij/zij zou lijden gedurende het evenement met inbegrip van alle voorbereidingen.
Huidige afstand van verhaal omvat eveneens de verbintenis dat in geval van overlijden hij/zij zich sterk maak voor zijn/haar
rechthebbenden, erfgenamen, nabestaanden en onze verzekeraars.
Kennis heeft genomen van de reglementen van het evenement en verbind zich ertoe deze zonder enig voorbehoud na te leven,
alsmede de aanwijzingen van de organisatie.

Onder de 18 jaar dient een ouder te tekenen
Handtekening organisatie:

[Geef tekst op]

Handtekening deelnemer:

