RAJTSZÁM:

NEVEZÉSI ÍV
SZAKÁG:

GYORSASÁGI

IMN / EMN / MAMS ENG. SZ.:

MOTOCROSS

ENDURO

SALAKMOTOR

DRAGBIKE

VETERÁN

RENDEZVÉNY DÁTUMA:

RENDEZVÉNY MEGNEVEZÉSE:

MAMS LICENC TÍPUSA:

VERSENYZÕ:
NEVE:

SZÜL. DÁTUM:

LAKCÍME IRÁNYÍTÓ SZÁMMAL:

TEL. SZÁM.

I

N

C

MAMS LICENC SZÁMA:

FAX:

E-MAIL:

MAMS TAG / SZPONZOR:
NEVE:

SZPONZOR LICENC SZÁMA:

CÍME:

VERSENYGÉP:
GYÁRTMÁNYA:

KATEGÓRIÁJA:

2 ÜTEMÛ:
4 ÜTEMÛ:

3

HENGERÛRTARTALOM (CM ):

FURAT (MM):

LÖKET (MM):

HENGEREK SZÁMA (DB):

2. NÉV:

3. NÉV:

4. NÉV:

SZERELÕ / SEGÍTÕ:
1. NÉV:

Kizárólag a fenti személyek jogosultak a Versenyiroda által kiadott belépõk használatára

JÁRMÛVEK:
1. RENDSZÁM:

2. RENDSZÁM:

3. RENDSZÁM:

Kizárólag a fenti jármûvek jogosultak a Versenyiroda által kiadott gépkocsibelépõk használatára

A RÉSZTVEVÕK KÖTELEZETTSÉGEI ÉS A FELELÕSSÉGI JOGRÓL TÖRTÉNÕ LEMONDÁSA
a) Kötelezettségek
Minden résztvevõ (azaz versenyzõ, szerelõ, segítõ, Nevezõ/Szponzor) saját felelõsségére vesz részt a Rendezvényen. Polgári vagy büntetõjogi jogi felelõsséggel tartoznak
minden olyan kárért amelyet maguk vagy jármûvük okozott. E felelõsség alól a Rendezvény Versenykiírása sem adhat felmentést. Amennyiben a versenyzõ maga nem
tulajdonosa a rendezvényen használt versenyjármûnek, felmenti a felelõsség alól mindazon személyeket, akik az alábbi b) pontban vannak felsorolva minden, a versenyjármû
tulajdonosa által támasztott követelés alól, illetve a Nevezési ív aláírásával nyilatkozik arról, hogy a versenyjármû tulajdonosa fentiek szerinti minden jogáról lemondott.
b) Felelõsségi jogról történõ lemondás
Jelen Nevezési í aláírásával mnden résztvevõ (azaz versenyzõ, szerelõ, segítõ, Nevezõ/Szponzor) lemond azon jogáról, hogy bármely, a Rendezvény során elszenvedett
baleset vagy egyéb káresemény kapcsán jogi vagy egyéb úton eljárjon az alábbiakban felsoroltakkal szemben:
FIM, UEM, MAMS, illetve ezen szervezetek tagjai, tisztségviselõi, alkalmazottai
MAMS tagok, és ezek alszervezetei
Rendezõ/Promoter, illetve ezek képviselõi, segítõi, alkalmazottai
Azon ingatlan, vagy az ingatlanon lévõ létesítmények, mûtárgyak, stb. tulajdonosai, amelyen a versenypálya található, illetve a versenypálya tulajdonasai, tagjai,
alkalmazottai, képviselõi, segítõi
Résztvevõk és kísérõik,
Hatóságok, Sportszakmai személyzet, és bármely más olyan természetes-, vagy jogi személy, aki a rendezvénnyel kapcsolatban áll
Jelen szerzõdés hatályba lép a Nevezési ív Rendezõnek történt átadásával.
Az aláíró aláírásával hitelesíti a fenti korlátozásokat és nyilatkozatokat. Amennyiben személyi sérülés következik be, vagy a versenyzõ egészségi állapotában olyan változás
áll be, mely kérdésessé teszi további részvételét, az aláíró felmenti az ellátását biztosító orvosokat titoktartási kötelezettségeik alól a MAMS, illetve a Rendezvlény hivatalos
személyei / szervei (Verseny Fõorvos, Versenyigazgató / Vezetõbíró, Felügyelõk) felé.

NEVEZÕ / SZPONZOR ALÁÍRÁSA

VERSENYZÕ ALÁÍRÁSA

MAMS TAG BÉLYEGZÕJE

