Polderkampioenschap Autocross Junioren 2016
Datum:
Inschrijfgeld:

2 september 2016
€20,-/€30,-

De inschrijving geldt alleen voor diegen, die op 6 september 2016 de leeftijd heeft van 16 tot en met 19
jaar en zelf de wagen bestuurt op de wedstrijddag. Dus geen sponsor_ of firmanaam vermelden!
De bestuurder van de opgegeven wagen mag ook niet vervangen worden!!!
Het inschrijfformulier dient naar waarheid en volledig ingevuld te worden.
Ondergetekende (voor- en achternaam):
Geboren op:

Te:

Adres:
Postcode, Woonplaats:
Telefoonnummer:
In het bezit van geldig:

Bromfietscertificaat
Trekkerrijbewijs

Schrijft zich hierbij in als deelnemer / deelneemster voor de autocross te houden op
11 september 2016 te Emmeloord.
Hij / zij verklaart kennis te hebben genomen van het "reglement voor het houden van
autocrossen", opgesteld door de Gemeente Noordoostpolder.
Hij / zij verklaart ermee bekend te zijn, dat de organiserende verenigingen (c.q. organisatie) zich
vrijwaren tegen alle schade, van welke aard of omvang dan ook, zowel ten aanzien van derden, als wel
hem / haar tijdens de cross aan zijn / haar persoon of goed toegebracht en voorts dat hij / zij zich
tijdens de wedstrijd zal houden aan de hem / haar ter beschikking gestelde voorwaarden met
betrekking tot deze autocross.
Door ondertekening van dit formulier verklaart de deelnemer bekend te zijn en akkoord te
gaan met de onderstaande vrijwaringsclausule:
Ik ben mij bewust van het feit, dat mijn deelname aan deze autocross voor mijzelf en derden risico's met
zich meebrengt en schade kan veroorzaken, immateriële schade en gevolgschade daaronder begrepen.
Ik neem deze risico's uitdrukkelijk voor mijn rekening. Ik aanvaard dat de wedstrijdleiding, de organisatie,
sponsoren, officials en andere medewerkers aan dit evenement geen enkele aansprakelijkheid dragen
voor schade die ik in verband met mijn deelneming aan deze wedstrijd lijd, of door mijn toedoen of
nalaten aan derden toebreng. Ik verklaar hierbij de bovengenoemde personen en instanties op geen
enkele wijze aansprakelijk te zullen stellen voor welke door mij in verband met mijn deelneming aan deze
autocross geleden of veroorzaakte schade dan ook en bovengenoemde personen en instanties te
vrijwaren tegen alle aanspraken terzake van die schade door derden.
Niet volledig ingevulde formulieren worden ongeldig verklaard.
Emmeloord, 11 september 2016
Handtekening deelnemer / deelneemster

Handtekening ouder / voogd

Startnummer:

Naam:

(in te vullen door organisatie)

Plaats:
Datum:

