47. Rallye Český Krumlov 2019
ZÁSADY TESTOVACÍ RZ / SHAKEDOWNU
PROHLÁŠENÍ O ZPROŠTĚNÍ ZODPOVĚDNOSTI POŘADATELE
SOUTĚŽÍCÍ
STARTOVNÍ ČÍSLO
JEZDEC
SPOLUJEZDEC

Zásady
- každá osoba, která je výjimečně ve vozidle a není mezi přijatými k rally musí mít
písemné povolení od ředitele a musí spolu se soutěžícím podepsat prohlášení
o zproštění zodpovědnosti pořadatele
- pro použití nehořlavého oblečení platí stejná pravidla jako na RZ při rally

1.

2.

PROHLÁŠENÍ O ZPROŠTĚNÍ ZODPOVĚDNOSTI POŘADATELE
Soutěžící a každá osoba přítomna ve vozidle si jsou vědomi toho, že motoristický sport je
nebezpečný a daného podniku se zúčastňuje na vlastní nebezpečí. Zavazuje se, že nyní, ani
nikdy v budoucnosti nebude požadovat náhradu, svalovat odpovědnost, obviňovat či žalovat
ASN, organizátory, promotéry, národní sportovní asociace nebo kluby, které mají co do činění s
podnikem, dále propagátory, jakýkoli účastnící se tým nebo jezdce, majitele komunikací a jiné
organizace participující na podniku, včetně ředitelství, jednotlivých členů, činovníků,
zaměstnanců, agentů, pracovníků služeb, zástupců a smluvních partnerů v případě, že dojde k
osobnímu zranění, úmrtí nebo ztrátě jakéhokoliv druhu na straně soutěžícího a každé osoby
přítomné ve vozidle v souvislosti s jeho přítomností na podniku a testovací RZ / shakedownu.
Soutěžící a každá osoba ve vozidle se zavazuje nepoškozovat ASN či pořadatele a nepožadovat
po nich, ani jejich činitelích, náhradu za jakékoliv škody způsobené třetí stranou (osobní zranění,
úmrtí, škody nebo ztráty jiného druhu), které při sportovním podniku vznikly.

Přečetl/a jsem, pochopil/a a přijal/a podmínky výše uvedené.

(Vyplňte hůlkovým písmem:)

JMÉNO, PŘÍJMENÍ ZÁSTUPCE SOUTĚŽÍCÍHO
PODPIS SOUTĚŽÍCÍHO

.......................................................................

...........….………………………………………………………………….…

JMÉNO, PŘÍJMENÍ OSOBY VE VOZIDLE

…………………..……………………………………………

PODPIS OSOBY

..........................……………………………..……………………………..

DATUM

….………………..........……………………………………………….……

47. Rallye Český Krumlov 2019
SHAKEDOWN RULES
LIABILITY WAIVER
COMPETITOR
CAR NUMBER
DRIVER
CO-DRIVER
PERSON IN CAR
Rules
- every person exceptionally present in the car while not on the list of accepted crews
is obliged to obtain a written permission from the Clerk of the Course and has to sign,
together with the competitor, a Release of Liability Form
- the same rules apply to wearing flame-resistant clothing as for a special stage during
the rally

3.

4.

LIABILITY WAIVER
The competitor and any person present in the car are aware that motorsport is dangerous and
that they take part in the event at their own risk. They undertake that neither now, nor at any time
in the future require any compensation, blame or sue ASN, organizers, promoters, national sport
associations or clubs that have anything to do with the event, further marketeers, any
participating team or driver, road owners or any other organisation participating in the event,
including the headquarters, individual members, officers, employees, agents, service staff,
representatives and contractors in case that a personal injury, death or any loss occur on the side
of the competitor and any person present in the car in conenction with his presence at the event
and shakedown.
The competitor and any person present in the car undertake to not cause any damage to ASN or
organizers and to not require any indemnity from them or their officers for damage caused by a
third party (personal injury, death, damage or any other loss) during the sport event.

I have read, understood and accepted the above given conditions.

(Fill in block letters:)

COMPETITOR'S REPRESENTATIVE NAME, SURNAME .....................................................................

COMPETITOR'S SIGNATURE ...........….………………………………………………………………….…

NAME, SURNAME OF PERSON IN CAR

HIS/HER SIGNATURE

DATE

…………………..……………………………………………

..........................……………………………..……………………………..
….………………..........……………………………………………….……

